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Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 
opět po roce Vás vítám nad stránkami 
speciálního českého vydání časopisu Le 
Juste Lien, které dostáváte do rukou během 
jednoho z nejvýznamnějších oborových 
veletrhů v ČR - Bazény, Sauny & Spa. 
Organizátoři letos slibují nejen přehlídku 
nejnovějších výrobků a služeb firem  
a společností, působících na českém trhu, 
ale také hluboký prožitek a zapojení všech 
smyslů. 
Hlavním tématem veletrhu je totiž sauna 
a wellness pro zdraví, podpořené v rámci 
doprovodného programu Ostrovem 
zážitkového saunování. Zájem o sauny  
a saunování v dnešní době výrazně stoupá. 
Osvěta, statisíce nadšených a stále zdravých 
příznivců sauny stejně jako nové možnosti 
a trendy v saunování láká k vyzkoušení 
stále větší a větší množství lidí. Proto také 
v Čechách i na Moravě vznikají nové sauny, 
saunové vesničky nebo sauny integrující 
wellness centra a jejich majitelé se 
předhánějí, jaký zážitek a jaké překvapení 
návštěvníkům nabídnou. 
Jak dokazuje i samotný veletrh, velkou 
oblibu si získává tak zvané zážitkové 
saunování, v jehož rámci v sauně probíhají 
nejrůznější saunové ceremoniály, speciální 
programy pro muže či pro ženy nebo děti. 
Vzácností není kombinace ceremoniálu 
např. s aplikací marockého bahna, medu, 
chromoterapií apod. Řada center posouvá 

varianty saun a saunování stále dál a zatím 
se zdá, že představivosti se meze nekladou 
(ani technické) – můžete se saunovat  
v uklidňujícím přítmí svitu svíček, v sudu, 
v mobilní sauně na pontonu umístěném 
na plovoucí řece, v podzemní či venkovní 
srubové sauně a v řadě dalších. Jsem si jistá, 
že i pražský veletrh přinese řadu nových, 
inspirativních pohledů na sauny jako takové 
i na způsoby saunování – ostatně nebude tu 
chybět inspirace ze strany těch nejlepších, 
když v rámci saunové show vystoupí i Jaroslav 
Pallas, nejlepší český saunér a držitel 6. místa 
ve světovém žebříčku saunérů.
Bude jistě zajímavé sledovat, co vše je možné 
v provozu využít pro zvýšení atraktivity sauny 
či wellness a pro prohloubení prožitku na 
straně návštěvníků, kteří v těchto provozech 
hledají cestu k odpočinku, načerpání nových 
fyzických i psychických sil a dosažení celkové 
zdravé rovnováhy organismu. 
Tím se dostávám k druhému hlavnímu 
tématu letošního veletrhu, k wellness – tedy 
k provozům, které by nám svou nabídkou 
měly pomoci obnovit nebo nově dosáhnout 
vyváženého stavu psychické i fyzické pohody 
a podporovat tělesné i mentální zdraví nás 
všech. I tato oblast se velmi rychle rozvíjí  
a oproti předchozím letům, kdy tento obor 
opouštěl „batolecí“ leta wellness center 
mnohdy narychlo ušitých ve sklepích 
paneláků vznikají promyšlená centra, 
reagující svou nabídkou na nejaktuálnější 

světové trendy. V souladu s těmito trendy se 
objevuje např. nová podoba masáží, při níž je 
obvyklá pasivní aplikace masáží nahrazována 
zapojením klienta, např. začleněním 
dechových cvičení. reflexní práce s tělem 
apod. Veškeré procedury se navíc vracejí 
zpátky k přírodě – začínají se objevovat 
terapie, při nichž klienti mohou prožívat 
např. přímý kontakt s půdou (chůzi naboso, 
v trávě apod.), kdy se obnovují přirozené 
rytmy organismu, podporuje se imunita 
a klienti přecházejí do stavu celkového 
zklidnění a „uzemnění“. Dalším projevem 
tohoto trendu je postupné nahrazování 
„umělé“ hudby zvuky ze skutečné přírody 
jako je zpěv ptáků, zurčení horského potoku 
apod. S tím možná souvisí i stále vzrůstající 
zájem o nejrůznější starodávné metody jako 
je např. ayurveda. V poslední řadě se pak 
mění skladba návštěvníků – wellness centra 
či spa vyhledává vzrůstající počet mužů, 
kteří samozřejmě potřebují jiný přístup  
a mají odlišné potřeby. Lze proto očekávat, že 
wellness blízké budoucnosti bude přicházet 
stále častěji i s nabídkou šitou nejen ženám, 
ale i mužům na míru.
Přeji vám, aby i celá nabídka veletrhu byla 
ušita na míru Vám i Vašim potřebám a aby 
Vám veletrh pomohl svou nabídkou dále 
rozvíjet Vaše podnikání. 

PhDr. Marie Koubová, 
redaktorka českého vydání Je Juste Lien

Rudi van Arend, 
Obchodní ředitel
Lifetech, s.r.o.

Václav Lisý, 
Ředitel společnosti 
ALBiXOn a.s.

Petr Šimánek,
ředitel společnosti
AseKO, spol. s r.o.
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contact@abris-sokool.fr / www.abris-sokool.fr

Francouzské zastřešení Sokool míří do zahraničí
Výrobci teleskopického zastřešení bazénů Sokool, společnosti Abrifinal a ERA, mají více než 
20leté zkušenosti s výrobou zastřešení a v současné době vyrábějí kolem 2 000 zastřešení ročně. 
Na francouzském trhu mají k dnešnímu dni 10 showroomů a 22 prodejních míst, přičemž obě 
firmy si kladou za cíl každý rok otevřít ve Francii tři nové showroomy, aby se tak dostaly blíže  
k zákazníkům. 
Společnost se rozhodla věnovat se též exportu, a tak pobočky Sokool International Group lze 
najít nejen ve Švýcarsku, Španělsku, Itálii a Reunionu, ale nově společnost míří také do východní 
Evropy, na Střední východ a do severní Afriky.

www.abascr.cz / info@abascr.cz

EuroSpaPoolNews členem ABAS ČR
Představitelé on-line časopisu EuroSpaPoolNews 
(ESPN), Loïc BIAGINI a Michele Ravizza, s radostí 
oznamují, že se časopis v červnu tohoto roku stal 
členem české odborné Associace bazénů a saun České 
republiky – ABAS ČR. Těší je vstřícný postoj českých 
odborníků k francouzským kolegům z oboru i výhled 
na další rozšiřování spolupráce. Ta byla zahájena již 
téměř před rokem ve formě prezentace členů ABAS 
ČR v české verzi ESPN, která je zájemcům k dispozici 
již celých pět let. 
Asociace ABAS ČR byla založena v roce 2002, kdy navázala na činnost Asociace bazénů  
a koupališť. Sdružuje ve svých řadách provozovatele bazénů, koupališť, saun, wellness a dalších 
rekreačních a regeneračních zařízení, která provozují mokrou zónu a další procedury jako jsou 
masáže, solárium, vodoléčba aj. Kromě toho ABAS ČR také profesně zastřešuje společnosti, 
které uvedené provozy projektují, staví, vybavují nebo pro ně zajišťují servis.
V současné době má asociace 255 členů, v jejím čele stojí Ing. Pavel Košnar, předseda 
představenstva. V čele dozorčí rady stojí Mgr. Evžen Hrubeš.

Aseko 

ASEKO, spol. s r.o. byla založena v r. 1990 jako společnost 
zaměřená na výrobu detekčního systému topných plynů a měření 
rosného bodu tlakových plynů. Tato úzká specializace se velmi 
rychle rozšířila na širokou paletu detekčních systémů, snímačů 
koncentrace a analyzátorů plynů a par, snímačů teploty, tlaku 
a vlhkosti a technologii dozrávání ovoce, k nimž poté přibyly 
snímače základních parametrů kvality vody a technologie řízení 
kvality bazénové vody. 

Významný podíl na činnosti firmy má inovace současného 
výrobního sortimentu a vývoj nových produktů s využitím 
nejmodernějších poznatků v elektronice a chemii.

Společnost zahájila svou činnost v provizorních prostorách v Praze - Kunraticích a v r. 1999 
přesídlila do nové administrativně provozní budovy ve Vestci u Prahy, která umožnila plně 
rozvinout a dále rozšířit všechny výrobní a výzkumné aktivity.

technologie řízení kvality bazénové vody

Společnost Aseko za 20 let své vývojové činnosti připravila ucelenou nabídku produktů 
a technologií pro zajištění čisté a čiré bazénové vody. Její součástí je bazénová chemie, 
dávkovací automaty zajišťující přesné dávkování chemikálií na úpravu bazénové vody, 
např. dávkovací automaty ASIN Aqua a ASIN Aqua Profi, které umožňují kontrolovat  
a udržovat kvalitu bazénové vody automaticky. Udržují správnou hodnotu pH a koncentraci 
dezinfekčního prostředku, optimalizují chod filtračního zařízení a ve správných časových 
intervalech dávkují roztok pro čiření. Přinášejí rovněž významné provozní úspory, když 
snižují spotřebu elektrické energie a výdaje za doplňkové regulátory topení a náklady na 
provozní chemii.

Automaty řady ASIN Aqua umožňují řídit kterýkoliv z dezinfekčních procesů tj.: dávkování 
roztoku chlornanu, dávkování kyslíkové dezinfekce, dávkování plynného chloru a řízení 
elektrolyzéru slané vody. Umožňují jednoduchou instalaci i do stávajících technologií.

K automatům ASIN Aqua HOME a ASIN Aqua PROFI je možné připojit internet a kontrolovat 
je pomocí aplikace iPOOL pro mobilní zařízení. Další možností je používat zabezpečenou 
aplikaci POOLiNET a kontrolovat bazény pomocí internetového prohlížeče. POOLiNET navíc 
oproti iPOOL dokáže generovat a tisknout zprávy pro hygienickou stanici.

Pro příznivce slané vody nabízí společnost Aseko automatický elektrolyzér ASIN Salt,  
v nabídce nechybí ani dávkovací automat ASIN Aqua pro přesné dávkování chlóru, ASIN 
Aqua REDOX, který udržuje nastavenou hodnotu pH a řídí přesně obsah chloru v bazénové 
vodě pomocí chlorové sondy nebo sondy REDOX potenciálu (ORP). Další možností je použití 
bezchlorové dezinfekce SANOSIL (schválená i pro pitnou vodu) a dávkovacího automatu 
ASIN Aqua SANOSIL, která pomocí aktivního kyslíku a stříbra nahradí běžnou dezinfekci 
bazénové vody.

Petr Šimánek

petr.simanek@aseko.cz / www.aseko.cz

Lifetech míří do světa

společnost LiFeteCH s.r.o. z Brna, renomovaný výrobce uV  
a ozonových technologií, roztahuje svá křídla do celého světa. 
ustanovení pana Rudiho van Arenda výkonným obchodním 
ředitelem a členem managementu je prvním krokem k rozšíření 
pole působnosti společnosti.
Rudi van Arend má pestré zkušenosti s mezinárodním 
obchodem, ve kterém působí vice než 30 let. Pracoval v zemích 
jako Španělsko, Německo, Itálie a také v České republice. 
Kromě toho hovoří 6 různými evropskými jazyky a má dobrý 
přehled o evropských trzích.
V současnosti má LIFETECH s.r.o. řadu spokojených klientů v zemích jako německo, Polsko, 
Česká republika, Litva, ukrajina, Rumunsko nebo slovensko. Přesto je dnes společnost 
díky vývoji nových technologií a vylepšenému výrobnímu procesu, a tudíž lepším cenám, 
připravena jít ještě dál. 
Rudi van Arend, nizozemský občan, který byl tázán na svou národnost, odpověděl: “Jsem 
Evropan.” Ve společnosti LIFETECH začal pracovat již na začátku března, ale dnes, po období 
pečlivé přípravy, je připraven uvést své nápady a obchodní strategie do praxe.” 
Na otázku týkající se výhod společnosti LIFETECH odpovídá: “Jsme solidní firma s vysokou 
úrovní znalostí získanou díky majiteli firmy, panu Jiří Dřímalovi. Protože všechno navrhujeme 
a vyrábíme u nás, jsme také vysoce flexibilní ke speciálním požadavkům klientů, především 
ze sektoru čištění vody nebo bazénů. Díky umístění v srdci Evropy máme krátké dodací trasy 
do zemí v celé Evropě.
Naše první velká mezinárodní prezentace se uskuteční na interbadu ve stuttgartu, kde 
představíme různé inovace a novinky. Následuje Piscine Global v Lyonu.”
“Mým prvním záměrem je vybudování sítě distributorů a obchodních agentů v Evropě, 
následuje hledání partnerů mimo Evropu. Firmu jsme již představili v Indii, Austrálii  
a pokračují čilá jednání také na americkém kontinentu,“ komentuje van Arend.

Rudi van Arend

sales@lifetechozone.com / www.lifetechozone.com

ALBIXON usiluje o světové prvenství
ALBIXON a.s. je přední českou firmou s více jak dvacetiletou 
historií na českém trhu. Tato historie se začala v roce 1990, kdy 
společnost nesla původní název ALBION (ke změně došlo v roce 
2011) a její výrobní sortiment tvořily převážně jen bazény. 
V roce 2004 došlo k rozšíření o divizi Zastřešení, v roce 2006 pak 
společnost založila divizi BRILIX a pověřila ji dodávkami vířivek, 
infrasaun a bazénového příslušenství. 

Již rok poté narostly aktivity společnosti do takového objemu, 
že získala postavení největšího výrobce bazénů a zastřešení  
v Evropě. V roce 2008 společnost rozšířila portfolio svých 
výrobků o čistírny odpadních vod a jímky, následně pak uvedla 

na trh zastřešení pro vířivky, který společnost vyvinula ve vlastním 
vývojovém centru. Díky tomu, že toto centrum neustále sleduje nejmodernější trendy  
v oblasti techniky, designu, bezpečnosti, výkonu, výbavy a ochrany životního prostředí, 
přináší společnost na trh kvalitní, inovované a technicky promyšlené výrobky. Bezchybné 
zpracování produktu pak zajišťuje vlastní prášková lakovna, největší svého druhu v EU. 
Společnost je tak schopna vyrobit zastřešení bazénů v různých odstínech dle stupnice RAL. 
Lakovna disponuje i Linkou DECORAL®, která umožňuje dekorativní lakování 3D vzory se 
strukturou dřeva, mramoru nebo žuly.

V současné nabídce společnosti tak lze nalézt opravdu široký sortiment výrobků, např. 
zapuštěné bazény ALBISTONE® rozličných tvarů a velikostí, bazény s přelivovou hranou, které 
jsou TOP technologií mezi zahradními i interiérovými bazény, bazény laminátové a fóliové, 
sériové vyráběné modely zastřešení i zastřešení vyráběná na zakázku dle přání a požadavků 
klientů a zastřešení za využití bezkolejnicového systému, širokou nabídku bazénového 
příslušenství řady BRILIX, bazénové příslušenství programu "bazén bez chemie" určené pro 
nechemickou údržbu bazénové vody, vířivky a jejich zastřešení, infrasauny, solární sprchy 
a další doplňky.

„V současnosti zaměstnáváme více jak 250 zaměstnanců a naše výrobky prodáváme nejen 
v ČR, ale také je exportujeme do více jak 50 zemí celého světa,“ doplnil údaje o společnosti 
Václav Lisý, ředitel společnosti ALBIXON a.s. a dodal: „Samozřejmě pracujeme na tom, 
abychom se dále rozvíjeli a rostli. Naším cílem a vizí je vyměnit evropské prvenství výrobce 
bazénů a zastřešení za světové. Proto také bedlivě sledujeme konkurenci a nenecháme si 
ujít žádný z významných domácích nebo světových veletrhů v oboru.“

albixon@albixon.cz / www.albixon.cz

Václav Lisý
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PSH Pools: Evropský specialista na výrobu bazénových čerpadel
Společnost PSH Pools má za sebou vice než 100letou historii výroby čerpadel 
obecně, výrobě bazénových čerpadel se věnuje od roku 1960. Společnost patří 
mezi několik málo výrobců bazénových čerpadel pro soukromé i veřejné 
provozy, kteří nepřesunuli výrobu ze Španělska, takže výroba i testování 
nadále probíhá v Barceloně, v areálu na ploše 6 600 m².
V roce 2009 se společnost rozhodla ke strategické změně a rozhodla 
se zaměřit výhradně na výrobu čerpadel pro bazénové provozy. Stala 
se tak první společností na světě, jejíž výrobní program je zaměřen 
výhradně na tento druh čerpadel. 
 Ve snaze nabízet trhu čerpadla nejvyšší kvality, s vysokou účinností a za 
velmi zajímavé ceny, věnuje společnost PSH Pools velkou pozornost také 
oblasti R&D (výzkumu a vývoje). Díky tomu lze výrobky této společnosti 
nalézt prostřednictvím distributorských firem v 55 zemích světa a 
tento počet každým dnem vzrůstá. Velmi často pak tyto výrobky 
také určují další vývoj trhu. 
Na posledním bazénovém veletrhu v Barceloně získala společnost PSH Pool ocenění 
za udržitelný výrobek za své čerpadlo Giant s plastovým lopatkovým rotorem a lopatkami 
klasického šroubovitého tvaru. V nedávné době pak společnost uvedla na trh čerpadlo Great 
Giant pro komerční bazény s možností horizontálního i vertikálního umístění a nové produkty 
pro privátní bazény jako byla řada velmi tichých čerpadel LIA. I v letošním roce hodlá společnost 
v tomto trendu pokračovat a připravuje představení řady novinek na veletrhu v Lyonu.
Vysoká kvalita výrobků umožnila společnosti PSH zapojit se řady významných projektů na celém 
světě: čerpadla se značkou PSH Pools byla instalována v největších akvaparcích světa, tvoří 60 % 
všech bazénových instalací v Egyptě, najdete je v Magické fontáně v Barceloně, ve španělském 
akvaparku Port Aventura i v největším akvaparku Ukrajiny, v olympijském stadionu v Šanghaji, v 
dubajském hotelu Conference Palace Hotel a v řadě královským paláců mimo jiné na středním 
Východě a africkém regionu Maghreb. 
Díky tomu se společnost rovněž zapojila do činnosti odborných asociací jako je WWA & IAAPA 
zaměřených na vodní a zábavní parky, kde čerpadla PSH nacházejí často své využití. 
Ve snaze nabídnout trhu kompletní sortiment otevřela společnost PSH ve spolupráci s La Swim 
v Číně nový závod, v němž při dodržení nejvyšších evropských norem probíhá výroba filtrů 
určených po celosvětové trhy.

info@pshpools.com / www.pshpools.com 
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Doprovodný program veletrhu FOR ARCH nabídne setkání s odborníky       
Hlavním tématem letošního ročníku 
mezinárodního stavebního veletrhu FOR 
ARCH je rekonstrukce a revitalizace. 
na tuto problematiku zaměřili organizátoři 
také doprovodný program, který zájemcům  

z řad široké veřejnosti nabídne příležitosti k setkání s předními odborníky ze všech oborů 
spojených se stavebnictvím. specializovaný veletrh BAZÉnY, sAunY & sPA představí vše 
okolo saunování. soubor stavebních veletrhů proběhne ve dnech 16. až 20. září 2014 
v prostorách PVA eXPO PRAHA a jeho součástí budou také veletrhy FOR tHeRM, FOR 
WOOD, a FOR WAste & WAteR. 
Veletrh FOR ARCH tradičně připravuje doprovodný program s řadou přednášek, seminářů  
a konferencí s odborníky ze všech oborů spojených s projektováním, plánováním, výstavbou 
i revitalizací staveb. „Během let se nám podařilo získat pozici největšího stavebního 
veletrhu v ČR, což nás těší, ale zároveň to vnímáme jako závazek vůči návštěvníkům  
i vystavovatelům. Každý ročník se proto snažíme přinášet nová aktuální témata, které osloví 
laickou a odbornou veřejnost. Veletrh FOR ARCH jim dává příležitost setkat se a diskutovat 
o problematice týkající se modernizace bydlení s nejlepšími odborníky napříč stavebními 
obory a získat na jednom místě všechny potřebné informace,“ vysvětluje Martin František 
Přívětivý, ředitel obchodního týmu veletrhu FOR ARCH. 

Relax zóny a sauny
Odpočinku a relaxaci se věnuje specializovaný veletrh BAZÉNY, SAUNY & SPA, jenž letos nese 
podtitul „SAUNA a wellness pro zdraví“. V rámci doprovodných akcí připravuje saunovou 
show s názvem Ostrov zážitkového saunování, která proběhne v otevřené finské sauně. Se 
saunovacími ceremoniály a dalšími zajímavostmi veřejnost seznámí Jaroslav Pallas, nejlepší 
český saunér a držitel 6. místa na světovém žebříčku saunérů, a další profesionálové. Pro 
odborníky je určena konference Zkušenosti s výstavbou a provozem wellness center  
a saun, kterou zajistí Asociace bazénů a saun ČR.

Výhody dřevostaveb a možnosti úsporného provozu bytových domů
Při výběru vhodného stavebního materiálu hraje svou roli cena i kvalita. Dřevo jako dostupný, 
obnovitelný a ekologický materiál vyzdvihne veletrh FOR WOOD i v rámci doprovodného 
programu. 9. ročník odborné konference Dřevěné stavění = zdravější bydlení ukáže 
přínosy bydlení v dřevostavbách (včetně těch zdravotních) a soustředit se bude také např.  
na akustiku a energetiku dřevostaveb, certifikace pomocí dokumentu národní kvality ADMD 
či na kvalitu vnitřního prostřední dřevěných budov. „Segment dřevostaveb z pohledu počtu 
realizovaných rodinných domů od poloviny devadesátých let kontinuálně roste. V roce 1998 
v České republice bylo dokončeno pouze 87 rodinných domů na bázi dřeva a v roce 2013 jich 
bylo již kolem 1 300,“ hodnotí vývoj na trhu dřevostaveb Vratislav Blaha, předseda Asociace 
dodavatelů montovaných domů a předseda programové rady konference Dřevěné stavění 
= zdravější bydlení. 
seminář nová zelená úsporám aneb Zpracovat odborný posudek je lehčí, než si myslíte, 
pro návštěvníky připravilo Informační centrum ČKAIT.
Problematice bytových domů, jejich zateplení a dalším možnostem, jak snížit náklady 
na vytápění a provoz, se bude věnovat Poradenské centrum Dům plný úspor. Můžete se 
zde odborníků zeptat, jak správně provést zateplení bytových domů pro efektivní snížení 
nákladů na vytápění nebo zda je výhodnější vytápění domu z centrálních zdrojů tepla či 
instalace vlastního kotle.

Moderní bydlení se neobejde bez úsporných spotřebičů
Současnému trendu centralizovanému ovládání elektroniky, spotřebičů či vytápění se bude 
věnovat konference inteligentní digitální domácnost. Přestaví se zde systémy a aplikace, 
díky nimž lze např. dálkově regulovat vytápění a klimatizaci, zjišťovat stav zásob v ledničce, 
rozsvěcet a zhasínat osvětlení či řídit hospodaření s energií. Spotřební elektronika, domácí 
spotřebiče, komunikační a ovládací terminály, výpočetní technika  
i zabezpečovací zařízení v inteligentní digitální domácnosti pracují 
v jednom systému a většinu aplikací i funkcí je možné řídit dálkově. 
Možnosti ovládání provozu domácnosti rostou spolu s rozšířením 
tzv. chytrých telefonů, tabletů a dalších inteligentních zařízení. 
seminář technická zařízení v moderních obytných budovách se 
zaměří na energeticky úsporné chlazení, využívání obnovitelných 
zdrojů energie, tepelných čerpadel a dalších technologií pro 
ekonomicky příznivý provoz domů. Novinkám z oblasti LeD světelných 
zdrojů se bude věnovat seminář společnosti Tesla Lightening. 

Kamnáři v akci a vše kolem komínů 
Letošní veletrh vytápění, alternativních zdrojů energie  
a vzduchotechniky FOR THERM připravuje spolu s Cechem kamnářů 
České republiky atraktivní ukázku stavby kamen. Po celou dobu 
konání veletrhu v Hale č. 7 budou moci návštěvníci sledovat, jak 
zruční mladí učni kamnáři staví pravá kachlová kamna. Příležitost spatřit řemeslný postup 
Cech umožní veřejnosti vůbec poprvé ve své novodobé historii.
S vytápěním souvisí také přednáška s názvem Komíny a jejich obnova pro potřeby moderních 
spotřebičů paliv. Organizátoři tak reagují na současnou situaci, kdy došlo k rychlému rozvoji 
komínové techniky, používají se účinnější topidla a vstoupila v platnost nová legislativa, jež 
hlídá kvalitu a provozní bezpečnost.
Veletrh recyklace, nakládání s odpady, technologie vody, čištění a ekologie FOR WASTE & 
WATER 2014 si jako hlavní téma letošního ročníku zvolil hledání prostoru v budovách pro 
recyklaci. Proč bychom měli v domácnostech a domech vytvářet vhodné podmínky pro 
recyklaci, vysvětlí odborníci ze společnosti Ekodomov na přednášce Prostor pro recyklaci.

Výstava představí nápady mladých architektů
Na veletrhu FOR ARCH proběhne také slavnostní vernisáž výstavy a vyhlášení výsledků 
soutěže mladých architektů do 33 let YOunG ARCHiteCt AWARD. Soutěžící se letos 
zamýšleli nad oživením nevyužívaných průmyslových areálů ve městech. Návštěvníci 
veletrhu FOR ARCH se tak budou moci seznámit s neotřelými nápady mladých architektů.

Více podrobností o vybraných bodech doprovodného programu veletrhu FOR ARCH:
● 16. 9. 2014, 13:00 – 17:00 hod., seminář „Technická zařízení v moderních obytných 
budovách“, Vstupní hala I, Konf. sál 3
● 17. 9. 2014, 10:00 – 13:00 hod., konference „Zkušenosti s výstavbou a provozem wellness 
center a saun“, Vstupní hala I, Konf. sál 1
● 17. 9. 2014, 12:00 – 13:00 hod., přednáška „Prostor pro recyklaci“, Vstupní hala II, Konf. 
sál 4
● 18. 9. 2014, 12:30 – 13:00 hod., 13:30 – 14:00 hod., přednáška „Komíny a jejich obnova 
pro potřeby moderních spotřebičů paliv“, Vstupní hala I, Konf. sál 3

● 18. 9. 2014, 14:30 – 17:00 hod., prezentace „Dům plný 
úspor“, Vstupní hala I, Konf. sál 2
● 19. 9. 2014, 10:00 – 15:00 hod., 9. ročník odborné 
konference „Dřevěné stavění = zdravější bydlení“, Vstupní 
hala II, Konf. sál 4
● 19. 9. 2014, 10:00 – 15:00 hod., konference „Inteligentní 
digitální domácnost“, Vstupní hala I, Konf. sál 1
● 19. 9. 2014, 10:00 – 14:00 hod., seminář „Nová zelená 
úsporám aneb zpracovat odborný posudek je lehčí, než si 
myslíte“, Vstupní hala I, Konf. sál 2
● 19. 9. 2014, 15:30 – 16:30 hod., seminář „LED zdroje“, 
Vstupní hala I, Konf. sál 1

Zájemci o návštěvu veletrhu FOR ARCH mohou využít 
ZLEVNĚNÉ elektronické vstupenky, která je k dispozici ke 
stažení na webu veletrhu (http://www.forarch.cz/2014/

cz/vstupenka.asp). Zde najdou také aktuální informace o doprovodném programu  
a další zajímavosti. 

Partneři doprovodného programu: Beton Brož, CEGRA, ERA21

www.forarch.cz / www.vystava-bazeny.cz
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Vágner Pool a Zodiac – Spojení dvou silných značek
Společnost Vágner Pool, jako největší výrobce, dovozce a distributor bazénové technologie v ČR nabízí klientům výběr 
zboží od více než 60 dodavatelů, přičemž více než dvě třetiny jsou zahraniční výrobci. Mezi ně patří i výrobky značky 
ZODIAC, předního světového výrobce produktů pro údržbu bazénů, s níž společnost Vágner Pool spolupracuje již od roku 
1998. Díky tomuto spojení dvou silných hráčů na trhu je společnost Vágner Pool partnerům schopna nabízet intenzivnější 
podporu v oblasti obchodu a servisu. Z pozice výhradního distributora výrobků Zodiac pak zajišťuje pro tuto značku veškerý 
technický servis, komunikaci s odběrateli, zpětnou vazbu a vyvíjí veškeré úsilí, aby naplnila společný cíl obou firem - aby 
výrobky se značkou Zodiac nechyběly v portfoliu žádného z významných prodejců bazénů a bazénového příslušenství 
v ČR.

Výrobky společnosti Zodiac zahrnují nejen produkty na údržbu bazénů, jako jsou čisticí vysavače - mechanické, 
poloautomatické i automatické tzv. roboty, ale také zařízení na úpravu a regulaci vody v bazénu a systémy pro vytápění 
bazénů,“ uvádí obchodně technický manažer pro značku Zodiac Tomáš Janáček a dodává: „V letošním roce se nám  
v sortimentu objevilo několik zajímavých novinek. První je nový bazénový vysavač VORTEX 2 (obr. 1), který je cenově 
dostupnější, zároveň si však udržuje kvalitu vycházející z oblíbené řady bazénových vysavačů VORTEX 3. Čistí dno, 
stěny i vodní linku. Další novinkou je VORTEX 3.2. (obr. 2). Tento vysavač má v příslušenství již inovovaný vozík s novým 
integrovaným ovládacím panelem, který umožňuje snazší manipulaci oproti předešlé verzi. Zaujme rovněž funkcí Lift 
System pro vyjetí vysavače k hladině. Tuto funkci ocení hlavně ženy, děti, nebo tělesně postižení. Po stisknutí tlačítka 
vysavač vyjede k hladině, kde čeká na stěně, čímž odpadá námaha s taháním vysavače z vody za kabel.

Komfortní úprava bazénové vody pomocí soli
Bazén se slanou vodou má své výhody i nevýhody. K nevýhodám patří, že veškeré instalované komponenty musí být 
vyrobeny z materiálů odolávajících oxidaci díky přítomnosti soli a následnému procesu dezinfekce vody elektrolýzou. 
K výhodám patří částečné odbourávání vázaného chlóru a potlačení výskytu vodních řas. Slaná voda je take vhodnější 
pro osoby s kožními problémy.

Jednotka Ei
Úprava slané vody, která zaujme svým designem, snadnou instalací, jednoduchostí programování a obsluhy. Titanové 
elektrody uvnitř cely, které ošetřují vodu, jsou potažené ochrannou vrstvou, která výrazně prodlužuje jejich životnost 
(až na 10 000 hodin).

Jednotka TRi s moduly pH a PRO
Vyšší řadou úpravy slané vody je stanice TRi, která se dá rozšířit o dodatečné moduly. Jedním z modulů je TRi pH, který 
slouží k regulaci pH vody. Kompletní řešení pak nabízí modul TRi PRO, který slouží jak k regulaci pH, tak i k regulaci 
produkce chlóru. Zařízení se dá obsluhovat pomocí uživatelsky přívětivého menu s jednoduchým programováním.

Vágner Pool s.r.o. - jsme velkoobchod s bazénovou technologií sídlící v České republice. Naše firma nabízí kompletní 
sortiment produktů a komponentů potřebných pro privátní bazény a veřejné bazénové provozy. Jsme jedním z největších 
distributorů v oboru ve střední Evropě zastupující nejznámější značky, jakými jsou Speck Pumpen, DLW, Seko, Bomba 
Saci, Bio-UV, Hayward, Kripsol, Zodiac, Hexagone, a mnoho dalších.

Zodiac v roce 2014
I v letošním roce úspěšně pokračuje úzká spolupráce mezi společnostmi 
Zodiac a Vágner Pool. „Snažíme se udržet směr, který byl vytyčen na 
začátku. Tím je výborný servis, zpětná vazba zákazníků a vývoj směřovaný 
k uspokojení poptávky, který pro nás byl vždy důležitý. Tato strategie se 
nám vyplácí, letošní rok byl proto opět ve znamení
výrazného nárůstu prodeje.” řekl Tomáš Janáček, obchodně technický 
manažer pro značku Zodiac, a dále uvedl: „Hodně pozitivní ohlas 
zákazníků máme díky propojitelnosti našich zařízení pomocí inteligentní 
jednotky Tri Aqualink, díky níž lze vybavit bazén technologií takřka 
výhradně od firmy Zodiac.” Více se o něm dočtete níže.
I pro příští rok připravují firmy Zodiac a Vágner Pool novinky, které ještě 
dále zvýší spokojenost našich zákazníků. Už nyní se těšíme na jejich 
budoucí prezentaci!

Jednotka pH Perfect a Chlor Perfect
Dávkovací stanice, které pomocí kalibrovatelných sond automaticky 
řídí, spolehlivě měří a regulují hladinu pH nebo chlóru v bazénové 
vodě. Dávkování probíhá proporcionálně na základě vyhodnocení sond. 
Moderní, modře podsvícený LCD displej
s intuitivním ovládacím panelem umožňuje snadné nastavení přístroje 
i zobrazování jednotlivých měřených hodnot. pH Perfect je schopen 
dávkovat tekuté pH do plusových i mínusových hodnot. Chlor Perfect 
dávkuje tekutý chlór, tak aby voda byla vždy čistá. Obě zařízení jsou 
odolná vůči vlhkosti.

AquaLink Tri®

AquaLink TRi® je inteligentní jednotka pro řízení soukromých bazénů. 
Umožňuje vzdálenou komunikaci mezi uživatelem a bazénem 
prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu, nebo přes webové 
rozhraní.

Přes jednotku AquaLink TRi® lze komunikovat se šesti bazénovými 
komponenty (filtrační čerpadlo, topení, úprava vody, osvětlení, 
protiproud, vodopády atd.). Do jednotky lze zapojit 4 libovolná zařízení 
od jakýchkoli výrobců, které je AquaLink TRi® schopen podle nastavení 
spínat a vypínat. Zařízení má vlastní senzory na teplotu vody a vzduchu.
Ať už jste v zaměstnání, nebo se vracíte z dovolené, máte kdykoli 
možnost vidět aktuální stav vašeho bazénu, vířivky i sauny. Můžete 
sledovat vzdáleně parametry vody, jako je hladina pH, množství 
chlóru, teplota vody atd. popřípadě tyto hodnoty upravovat. S touto 
inteligentní jednotkou bude Váš bazén plně automatický a bude Vám 
šetřit čas a peníze.



NoviNky 7

Modulární zastřešení terasy
Jedním z výrobků ze sortimentu Sokool je Téralis, modulární zastřešení pro terasy bez pozemních 
pojezdů, vybavené samonosnými kolejnicemi. Zastřešení je vybaveno antiblokovacím systémem, 
který propojuje jednotlivé díly a zajišťuje hladký a lineární posun. Díky speciální konstrukci je 

možné zastřešení vytáhnout 
jen z jedné strany, nebo 
otevřít jeden či více jeho 
dílů dle potřeby, což dává 
zákazníkům širokou škálu 
možností. 

Upevňovací body na zemi 
jsou diskrétně zapuštěny 
do povrchu. Posuvné dveře 
umožňují přístup zespodu, 
čelo a strany jsou zajištěny 
dvojitými zámky. Konstrukce 
z hliníku 6060 T5 je doplněna 
zastřešením z porézního 

průsvitného polykarbonátu o síle 8 mm, dodávaného v matné porézní nebo ve zcela průhledné 
verzi. Nesporná kvalita zateplovací povrchové úpravy exklusivních profilů je zaručena známkou 
Qualicoat.

Firma pravidelně provádí testy odolnosti proti větru a sněhu, utěsnění je provedeno pomocí 
těsnění typu EPDM a nylonovými kartáči zapuštěnými nerezovou příložkou. Tyto vlastnosti 
splňují přísné nároky na kvalitu a umožňují výrobcům poskytnout desetiletou záruku. Běžná 
výška u prvního dílu je 1,90 m, šířka se pohybuje v rozmezí od 2,50 m do 4,50 m. Celková 
délka není nijak omezena, jen musí splňovat požadavek dělitelnosti délkou 2,10 m. Zákazníci si 
mohou vybírat ze 6 standardních barevných provedení (RAL): zářivá bílá, tmavá béžová, šedá 
antracit a zelená. Veškeré ostatní barvy (RAL) jsou na přání.

contact@abris-sokool.fr / www.abris-sokool.fr

contact@newaterspa.com / www.newaterspa.com

 info@tekimsan.com.tr / www.tekimsan.com.tr

info@linov.pt / www.linov.pt 

Na cestě k vysoké kvalitě a excelenci
Společnost LINOV, specializující se na výrobu krytů a folií pro bazény, se může pochlubit řadou 
úspěchů na nejvýznamnějších bazénových trzích světa. Společnost má k dispozici výrobní 
jednotku využívající nejmodernější technologie i vysoce kvalifikovaný personál, a řadí se tak 
mezi špičku v oboru. 
Díky firemní filozofii, v níž se spojuje požadavek vysoké kvality PVC (RENOLIT) a folií, konkurenčních 
cen, specializovaných profesionálů a špičkových technologií, se společnosti podařilo dosáhnout 
trvalého růstu a uspět i na nejnáročnějších trzích (např. Francie). Protože si společnost velice 
dobře uvědomuje skutečné potřeby odborníků, snaží se jim poskytovat služby a produkty 
vysoké kvality, charakterizované např. velmi krátkou dobou odezvy (celoročně 2 týdny), trvalou 
technickou podporou a výrobou vysoce kvalitních folií, zesíleného PVC a krytů za konkurenční 
ceny. Pravidelný servis je navíc doplněn expresním servisem nabízejícím 48hodinovou odezvu 
na žádosti o dodávku bazénových folií.

LED žárovky značky PINA jsou navrhovány a vyráběny pro všechny typy podvodního osvětlení 
na trhu a mají certifikaci LVD a EMC. Díky standardním rozměrům (PAR56) je lze použít jak 
do nových hrncových typů podvodního osvětlení, tak jimi lze v jakémkoliv bazénu nahradit již 
instalované klasické žárovky.
Turecký výrobce, společnost Tekimsan, vychází při výrobě žárovek Pina PAR56 ze svých 
více než 30 letých zkušeností s výrobou, jejíž kvalitu dokazuje i získaná certifikace 
ISO 9001. Výroba probíhá v Turecku a zahrnuje široký sortiment žárovek od cenově 
nejdostupnějších po výrobky s vysokým výkonem (rovnajícím se až 300 W klasickým  
žárovkám) – vedle žárovek PAR56 LED tak v sortimentu nechybějí ani hrncové a ploché typy 
podvodních světel či světla z nerezové oceli a LED světla pro fontány.
Vodotěsnost světel v souladu s IP 68 je ověřována v testovací laboratoři, po utěsnění každá 
žárovka rovněž prochází ještě tlakovou zkouškou. 

LED žárovky PAR56 nabízejí nízkou spotřebu a delší životnost

Společnost CardPOOL vyvinula NEWATER 
Po třech letech výzkumu a 2 letech testování v reálných 
provozech francouzská společnost CardPOOL představuje 
svoji novinku v oblasti přírodní bakteriální úpravy bazénových 
vod Newater, aktivní keramiku s germicidním povrchem, 
pro jehož výrobu je využívána mezinárodně patentovaná 
nanotechnologie společnosti CAEDPool. Na vývoji se podílela 
trojice mužů - Christian Chiss, PhD., odborník na zpracování 
materiálů, Diego Penaranda, výzkumný inženýr, a Rémy 
Lapergue, ředitel CardPOOL.

Výhodou výrobku NEWATER je, že umožňuje obejít se bez 
jakýchkoliv klasických chemických výrobků a vykazuje vysokou 
spolehlivost. Na keramickém, germicidně ošetřeném povrchu 
dochází ke vzniku elektrických povrchových výbojů, které přímým kontaktem zničí většinu 
mikroorganismů. Účinnost NEWATER dosahuje v některých případech 99,9999 %. 

 
K povrchovým výbojům dochází díky 
přítomnosti dvou nano vrstev oxidů a solí, 
které v určitých poměrech a za určitých 
okolností mohou reagovat následujícím 
způsobem: první vrstva nazývaná „přijímající 
nosič“ přitahuje elektronové výboje  
z povrchové vrstvy nazvané „aktivní povrch“. 
Tato vrstva se tak dostane do stavu nedostatku 
elektronů a pro dosažení rovnováhy může 
začít přitahovat elektrony mikroorganismů, 
se kterými se dostává do přímého kontaktu. 
Výsledek je jednoduchý: „bez použití 
jakéhokoliv chemického výrobku dosáhneme 
čisté vody na koupání bez zápachu a bez 
nebezpečí alergií, neboť proces funguje 

dokonale při pH mezi 5.5 a 6.0, které odpovídá přirozenému pH kůže (mezi 5.5 a 7.0).

Do dnešního dne bylo provedeno zhruba 40 testů užití keramiky Newater v bazénových a lázeňských 
provozech a na základě mimořádně slibných výsledků firma přistoupila ke komerčním zakázkám.

Rémy Lapergue
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Roboty Hexagone, správná volba pro veřejné
bazény a provozy
Stejně jako v minulosti, tak i dnes patří čištění fyzických nečistot veřejných bazénů a komplexních 
bazénových provozů ke každodenní nutnosti. Čistota je nejen důležitá z pohledu estetiky  
a hygieny, ale rovněž prodlužuje životnost jednotlivých zařízení, vybavení a příslušenství. Roboty 
Hexagone jsou vhodné pro bazény od 25 m délky.

Charakteristika profesionálních čistících robotů
Pro použití na veřejných koupalištích musí robot 
disponovat zejména perfektním čištěním, rychlostí, 
kvalitním zpracováním a snadnou údržbou. Roboty 
Hexagone Chrono Eco a Hexagone Premium přesně 
odpovídají těmto požadavkům, navíc je zajištěn 
špičkový servis v ČR.

Kvalitní zpracování
Tělo robotů Hexagone je vyrobeno z nerez oceli AISI 
316, odolné proti korozi, robot je tak materiálově 
stálý i po době delší než 10 let. Pro srovnání lze 
uvést, že životnost robotů z plastů je o mnoho kratší.

O společnosti Hexagone
Firma byla založena v roce 1987 ve Francii a soustředí 
se zejména na vývoj a výrobu bazénových robotů a 
fitness zařízení pro veřejné bazény. V současnosti 
má zastoupení v devíti zemích světa včetně České 
republiky, kde ji zastupuje společnost Vágner Pool 
s.r.o.

Smart Telepool Save Energy, nový model ze série Telepool
Italská společnost Barchemicals Group představuje svoji 
novinku, modulární řídicí systém pro úpravu a recirkulaci 
bazénové vody Smart Telepool Save Energy, jehož 
použití přináší uživatelům vysokou efektivitu využívání 
energií. Systém se snadno programuje a umožňuje 
nastavení „výstrah“ dle specifických požadavků  
a platných limitů či referenčních hodnot uváděných  
v aktuálně platné legislativě. Rovněž umožňuje měření 
a ukládání dat, zasílá upozornění formou sms a dovoluje 
dálkové nastavení vybraného režimu. Přístup je zajištěn 
zabezpečenou identifikací s třemi úrovněmi hesel.

Systém je vybaven dotykovou LCD obrazovkou, která 
nabízí interaktivní správu internetových stránek v intuitivní a zjednodušené podobě, což 
zaručuje rychlou a snadnou orientaci v menu a okamžitou dostupnost požadovaných stránek. 
K dispozici je ovládání v pěti jazycích - italštině, angličtině, francouzštině, španělštině a ruštině.

Smart Telepool Save Energy představuje vlajkovou loď celé série Telepool, považované za vysoce 
propracovanou technologii pro řízení chemických a fyzikálních parametrů bazénové vody jako je 
volný chlór, kombinovaný chlór, celkový chlór, pH, oxidačně-redukční potenciál (redox), vodivost 
či teplota. Současně je tento systém schopen řídit a kontrolovat související dávkovací systémy 
tak, aby hodnoty chlóru a pH zůstaly konstantní. 

Zákazníci mají k dispozici rovněž modely Telepool LC a Telepool Professional, které se odlišují 
použitými verzemi programu Water Saving (pro šetření vody) a které lze použít i pro měření 
jiných biocidů než je chlór (brom, kyslík či měď).

info@vagnerpool.com / www.vagnerpool.com

orderdesk@aandbaccessories.com / www.aandbaccessories.com

info@barchemicals.it / www.barchemicals.it

Blade Light : inovativní a designové osvětlení pro bazény
Italská společnost POOL’S představuje nové osvětlení 
pro bazény Blade Light, stylové a inovativní řešení  
s avantgardními technickými prvky, zejména s unikátním 
systémem rozptylu světla. 

Díky tomuto systému není světlo vyzařováno bodově, 
speciální povrch svítidla naopak světlo ze zdroje rozkládá 
do „světelných lišt“ a tím zajišťuje co nejintenzivnější 
osvětlení. K dispozici je také RGB varianta, umožňující 
různé barevné světelné efekty, variace a přizpůsobení 
barev osobním preferencím. Díky jednoduchému 
dálkovému ovládání je možné vybrat si barvu světla i druh 
oživení jako je prolínání, skokové změny, atd. 

Z hlediska použitých materiálů byl pro toto osvětlení 
místo skla a kovů, které se pro osvětlení bazénů používají 
nejčastěji, použit průsvitný termoplast PMMA, který 
díky svým skvělým optickým vlastnostem a vysoké 
propustnosti rozptyluje světlo efektivněji než sklo. Vnitřek 
svítidla je namísto hliníku potažen speciálním plastovým 
tepelně vodivým materiálem. Tělo může mít bílou nebo černou povrchovou úpravu, s bílými 
nebo barevnými LED diodami. Ve standardní verzi jsou možné 3 typy osvětlení: perimetrové, 
centrální, nebo obě zároveň. 

Svítidlo je díky obdélníkovému tvaru možné umístit vertikálně i horizontálně a lze jej nainstalovat 
do všech druhů bazénů - soukromých, hotelových, rehabilitačních - wellness či tělocvičen. 

info@pools.it / www.pools.it

Americký výrobce příslušenství a doplňků ke spa A&B 
oslavuje 25 let na trhu

Společnost byla založena již v roce 1988 a dnes patří mezi vedoucí světové výrobce příslušenství 
a doplňků ke spa a venkovního nábytku. Inovativní design jejích výrobků pomáhá přeměnit spa 
v elegantní prostor pro relaxaci v kruhu rodiny nebo přátel. 

V portfoliu výrobků lze najít modulární venkovní nábytek a doplňky ke spa, které se snadno 
sestavují a jsou navrženy s ohledem na potřebu maximální flexibility. Výrobky nové řady Hybrid 
jsou vyrobeny ze dřeva sekvoje stálezelené a polyetylénu vysoké hustoty (HDPE). Tento plast  
s povrchovou úpravou napodobující dřevo je stoprocentně recyklovaný a plně probarvený, aby 
na něm nebyla vidět drobná škrábnutí. Na poškození a blednutí barev poskytuje výrobce záruku 
5 let. Dřevo sekvoje pak vykazuje velmi vysokou tvarovou stálost, velmi dobře a dlouho na něm 
drží nátěry a prakticky nikdy z něho nevytéká smůla. Protože se jedná o dřevo, které přirozeně 
velmi odolné vůči externím vlivům, takže ho není třeba ošetřovat toxickými chemikáliemi,  
i v parních letních dnech zůstává chladné na dotyk a i ve vlhkém stavu lze po něm bezpečně 
chodit. 

Kromě toho společnost A&B vyrábí také schůdky (s jedním, dvěma, třemi nebo čtyřmi nášlapy) 
ve 12 barvách a různých šířkách v rozmezí 1 až 8 metrů. K dispozici jsou rovněž rohové schůdky, 
které je výrobce schopen vyrobit přesně na míru danému prostoru. Všechny výrobky ze 
sortimentu jsou k dispozici nejen v Severní a Jižní Americe, ale i ve 23 zemích Evropy, kde jejich 
prodej zajišťuje 4 700 obchodních zástupců. 
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Společnost Water Tech představuje nový typ vysavače 
Pool Blaster Catfish
Vysavač Pool Blaster Catfish se svými parametry 
významně odlišuje od ostatních, v současnosti 
dostupných vysavačů pro bazény a vířivky. 

Spojuje v sobě lehkou konstrukci  
s nekompromisním sacím a čisticím výkonem, 
a stává se tak ideálním řešením pro jakékoliv 
použití ve vodě – je dostatečně malý pro 
snadnou manipulaci ve vířivce či fontáně, 
ale dostatečně silný pro čištění nadzemních  
i zapuštěných bazénů, navíc si snadno a účinně 
dokáže poradit i s nejhoršími nečistotami, 
jako jsou listy, jehličí, písek, vlasy, kamínky, 
větvičky, žaludy a mrtvé řasy a to jak na dně, tak 
schodech, prostorech kolem žebříků a odtoků, 
v rozích apod. 

Díky technologii Max Cone se veškeré nečistoty zachycují do vaku, který se snadno vyjímá  
a vyprazdňuje a je možné ho využívat opakovaně.
Vysavač je konstruován tak, aby jej bylo možné použít s přívodní šňůrou i bez ní a je vybaven 
výkonnou dobíjecí baterií, která dovoluje až 45 minut nepřetržité činnosti a poté se nabije 
za 3-4 hodiny. V případě využití čisticí trysky o průměru 2,54 cm se z vysavače stává výkonný 
bodový čistič, který hladce dosáhne do rohů a spár. Nově je vybaven spínacím tlačítkem On/Off 
se snadnou západkou.

Firma Shott international – řada premium
Firma Shott International Srl je italskou společností  
a lídrem v oblasti výroby filtrů a doplňků pro bazény. 
Pro sezónu 2014 / 2015 nabízí svou novou řadu 
pískových filtrů Premium.

S novým designem a funkčními vylepšeními budou 
nové filtry řady Premium dodávány od podzimu 2014 
a budou nabízeny v čtyřbarevných baleních vhodných 
pro prodej veřejnosti. 

Pro usnadnění instalace a údržby je řada Premium 
vybavena novou verzí tlakového připojení, které 
přispívá k robustnějšímu připojení systému. 

Vytvoření nové řady pískových filtrů s vylepšeným 
vzhledem a funkčností bylo poslední etapou v procesu 
obnovy společnosti v posledním roce, které začalo 
důkladným přezkoumáním jejího image, bez ohledu na 
formu komunikace. 

Pro více informací je možné navštívit webové stránky 
společnosti na adrese www.shott.it. 

 info@shott.it / www.shott.it 

international@watertechcorp.com / www.watertechcorp.com

 sales@lifetechozone.com / www.lifetechozone.com

info@astralpool.com / www.astralpool.com

AstralPool představuje řídicí jednotku
AstralPool MAC®

Po čtyřech letech intenzivního vývoje podpořeného 
investicemi ve výši 1,5 mi euro uvedla společnost AstralPool 
na trh modulární inteligentní řídicí jednotku obsahující 
všechny komponenty nezbytné pro fyzikální a chemickou 
úpravu bazénové vody, jedinou svého druhu na současném 
světovém trhu. Svým pojetím tak AstralPool MAC® 
představuje nejen jedinečný inovativní produkt, ale také 
zcela nový pohled na řízení bazénového provozu. 
Systém se skládá ze dvou malých modulů (74.5 x 99.5 x 66.5 cm), které jsou natolik kompaktní  
a lehké, že je lze přenášet z jednoho místa na druhé a snadno instalovat. Každý modul je 
vybaven dotykovou obrazovkou, jejímž prostřednictvím se aktivuje tzv. Smart Manager, který 
kontroluje chod jednotky a automaticky nastavuje potřebné provozní parametry: filtraci, 
dávkování, teplotu apod. K dispozici jsou dva programy: základní automatický program pro 
majitele soukromých/domácích bazénů a pokročilejší verze programu pro profesionály, která 
je přístupná pouze po zadání bezpečnostního kódu. U zařízení je možné rovněž využít vzdálený 
přístup přes WIFI.Nastavení systému je velmi jednoduché, stačí jen zadat údaje jako je velikost 
bazénu, počet koupajících se osob, typ okolí, dobu využívání bazény apod. a Smart Manager na 
jejich základě automaticky nastaví provozní parametry na potřebnou úroveň. Systém lze využít 
na stávajících i nových bazénech s objemem do 80 m3 vody, kde zajišťuje maximálně efektivní 
provoz – až 50 % úspory energie, 90 % úspory chemikálií a 50 % vody používané na zpětný 
proplach filtrů oproti klasickým bazénům. 
Inovativní charakter a vynikající parametry produktu vedly k tomu, že tento výrobek byl oceněn 
cenou Red Dot Award: product design 2013.

LifeAGE® UV
průlom v UV technologii
Firma LIFETECH, renomovaný výrobce ozonizátorů 
a UV systémů, vyvinula a vyrábí ve spolupráci se 
špičkovými firmami a institucemi v Německu, 
Holandsku a USA unikátní LifeAGE® UV systémy.
Díky této inovaci jsou středotlaké UV systémy 
používané na veřejných bazénech nyní finančně 
dostupné i pro privátní bazény. Unikátní 
technologie LifeAGE® UV sníží Vaše provozní 
náklady až o 30% oproti standardním UV 
systémům.
Životnost středotlakých UV výbojek LifeUVM® 
dosahuje až neuvěřitelných 18 000h. 
LifeAGE® UV tedy šetří nejen Vaše finance, ale navíc významně přispívá i k ochraně přírody. 
Novelizovaná německá norma DIN 19643 jasně říká: pouze středotlaké UV systémy udělají 
dezinfekci bazénové vody a současně sníží hodnotu vázaného chlóru. Nízkotlaké UV systémy 
toto nedokáží. 
Firma LIFETECH vyvinula pro exklusivní privátní a více zátěžové veřejné bazény, jako např. 
bazény pro plavání batolat, veřejné vířivky, unikátní technologii – pro privátní bazény Combi 
ozone/UV a pro veřejné bazény technologii LifeOX®. Výhod této Pokročilé Oxidační Technologie 
(AOP – Advanced Oxidation Technology) využívají naši klienti již více jak 10 let. Technologie 
LifeOX® je nejúčinnější, v současnosti dostupná, technologie úpravy bazénové vody.
Firma LIFETECH vyrábí úplnou řadu UV systémů a generátorů ozónu pro úpravu privátních  
a veřejných bazénů až po městské úpravny pitných a odpadních vod. LIFETECH rovněž vyrábí 
zařízení LifeOX® -Air na dezinfekci a deodorizaci místností. LIFETECH svoje zařízení dodává  
i takovým renomovaným firmám jako jsou Veolia, Modiano Group, Four Seasons Hotels and 
Resorts, Kempinski Hotel, Budweiser Budvar, atd.
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Aquamarine Spa nabízí nově i zakrytí bazénů Aqua Cover
Společnost Aquamarine Spa, založená v ČR v roce 1997 , se specializuje na prodej wellness 
produktů nejvyšší kvality jako jsou masážní vířivky, sauny, parní kabiny, bazény apod. Od 
roku 2011 působí společnost také ve Slovenské republice a patří mezi největší dovozce výše 
uvedených produktů v oboru se zárukami veškerého servisu a služeb potřebných pro plánování 
a realizace projektů.
Vedle značek Sundance Spas, Klafs  
a Riviera pool zastupuje Aquamarine Spa 
od roku 2013 také společnost Aqua Cover, 
představující nejen evropskou prémiovou 
značku v oblasti roletového zakrytí, ale také 
inovativní společnost, která jako první vyvinula 
roletové zakrytí bazénu s možností instalace  
v ose rolety s ponořením pod vodu. Současná 
nabídka obsahuje několik druhů bazénového 
zakrytí, několik typů lamel a barev, z nichž 
některé získaly evropský patent. Systém 
bazénového zakrytí značky Aqua Cover lze 
navíc přizpůsobit jakémukoliv typu bazénu.
Vybrané výrobky si lze prohlédnout v showroomu vířivých bazénů a saun s ukázkovým wellness, 
který společnost Aquamarine Spa otevřela v roce 2009 v Praze 4 - Chodově showroom, kde jsou 
pracovníci společnost připraveni poskytnout zákazníkům veškeré další služby spojené s výběrem, 
realizací a provozem dodávaných zařízení. 

info@aquamarinespa.cz / www.aquamarinespa.cz / www.aquacover.be

info@astralpool.com / www.astralpool.com 

Lukas.Pecenka@mc-bauchemie.cz / www.mc-bauchemie.cz

Společnost Fluidra získala pro svou řadu podvodního 
osvětlení ocenění Red Dot Award
Společnost Astralpool, člen skupiny Fluidra, získala pro svou 
inovativní řadu podvodních LED svítidel LumiPlus Design prestižní 
ocenění Red Dot Award. Tato svítidla v sobě kombinují inovativní 
design s vysokou energetickou účinnost, kdy i přes vysokou svítivost 
snižují spotřebu energie o 40% v porovnání s obdobnými LED svítidly 

na trhu a o 85% v porovnání s halogenovými žárovkami. Při světelném toku 4320 lm mají bílá 
světla spotřebu pouze 45 W, barevné osvětlení se světelným tokem 2544 lm mají spotřebu 
pouze 40W.
Jejich moderní a elegantní vzhled i kompaktní velikost (jejich průměr je menší než LED osvětlení 
PAR56) z nich dělá ideální svítidla pro jakýkoliv bazén. Navíc se tato svítidla osazují v novém 
úhlu, který zajišťuje mnohem účinnější osvětlení dna bazénu a omezují rozptyl světla směrem ven. 
Svítidla mají kryt z plastu upravovaného pomocí inovativní technologie IMD (InMould 
Decoration)m díky níž jsou k dispozici jak v klasické, čistě bílé verzi, 
tak v úpravě Inox (připomínající nerezovou ocel).
Nová řada svítidel je plně kompatibilní se všemi řídicími systémy 
distribuovanými společností Astral Pool (LumiPlus Eco, Top, DMX  
a LED). 
Cena za design Red Dot Award je na mezinárodní úrovni považovaná 
za známku kvality a uděluje se od roku 1995 produktům, které jsou na 
trhu více než dva roky a splňují náročné parametry v devíti oblastech 
jako je inovativnosti, funkce, ergonomie, ekologie nebo životnost. 

Odvážný tah společnosti Poolstones – mramorové přelivové žlábky

Řecká společnost dodávající přírodní kámen Poolstones by Sofitikis spolu se svým kyperským 
distributorem, společností Capershill nedávno realizovala unikátní projekt renovace bazénu  
v hotelu Vassoc Nissi Plage v kyperském městě Ayia Napa. 
V rámci tohoto projektu došlo k přeměně bazénu se skimmerem v moderní bazén s přelivovým 
žlábkem. Ve snaze optimálně vyhovět potřebám zákazníka a vytvořit jedinečný efekt se společnost 

poolstones rozhodla 
použít přelivové žlábky 
vyrobené z kavalského 
mramoru. Žlábky jsou 
umístěny kolem celého 
bazénu nepravidelného 
tvaru v délce cca 180m. 
Jak uvedl zástupce 
společnosti poolstones, 
je to první bazén 
nepravidelného tvaru, 
u něhož byl odtokový 
žlábek vyroben právě  
z mramoru.
K výslednému dojmu 
společnost uvedla, že 
použitím mramoru se 
jí podařilo „dosáhnout 

nadčasového, uměleckého” vzhledu, který zdaleka překonal očekávání zákazníků. 

Společnosti Poolstones a Capershill navíc zdůraznily, že jejich spolupráce na projektu Ayia Napa 
je projevem dlouhodobého partnerství, které bude pokračovat i v budoucnosti. 

info@poolstones.com / www.poolstones.com

BARRIERFLEX CDS®: Skutečně revoluční novinka  
v oblasti potrubního vedení
FITT® Laboratories vyvinuly Barrierflex CDS®, 
pružné přívodní a sací potrubí pro bazény  
a hydromasážní jednotky odolné vůči korozi 
vyvolané chlorovanou vodou. Díky použitým 
patentovaným technologiím má tato 
„hadice“ vynikající odolnost vůči chemickým, 
mechanickým i termálním vlivům, a garantuje 
tak dlouhodobou ochranu tohoto potrubí 
před oxidačním a abrazivním účinkem chlorované 
bazénové vody. 
 Pro výrobu byly využity dvě patentované technologie 
Hi--Fitt®: první je Spiral Protection Barrier®, speciální 
vrstva na povrchu hadice, která je odolná vůči 
popraskání a zaručuje vynikající těsnost a odolnosti 
proti podpovrchovému namáhání. Pomocí druhé 
technologie, PVC Chlorine Defence System®, se na 
vnitřní stranu hadice nanáší film, který zajišťuje 
vodotěsnost a tudíž i ochranu proti korozi vyvolané 
chlorovanou bazénovou vodou. 
Nový produkt má až pětkrát vyšší mechanickou  
a tepelnou odolnost než standardní výrobky, lepší fyzikální i mechanické charakteristiky i delší 
životnost. Laboratorní testy provedené na vzorcích ukázaly, že ochranný film CDS zaručuje 
11krát nižší absorpci vody než s jakou se lze setkat u jiných výrobků z PVC na trhu, zaznamenáno 
bylo také zlepšení tahového napětí. 
Potrubí splňuje normu EN ISO 3994 a lze ho využívat v teplotním rozmezí od -5°C do + 60°C.

www.hifitt.it / info@hifitt.com

Plastický beton Oxal RM – novinka 
společnosti Bauchemie na českém trhu
Společnost Bauchemie se na českém trhu specializuje 
na poradenství a sanace historických budov, dále na 
hydroizolace, produkty pro stavbu a technologie pro 
tvorbu umělých skal a Art betonu.
Nyní uvádí na trh plastický beton OXAL RM. Přestože 
v Evropě se tento druh betonu používá řadu let,  
v ČR je stále novinkou. A právě zajímavé reference ze 
zahraničí, možnost systémových řešení, výjimečného 
vzhledu a možnost individuálního přístupu vedly 

společnost Bauchemie k tomu, že se rozhodla použít plastické betony pro wellness provozy  
v Čechách a na Slovensku. 
Pomocí plastického betonu lze zatraktivnit interiérový i exteriérový prostor aquaparků, bazénů, 
saun, lázní i koupališť. Kombinace materiálů umožňuje vznik originálních imitací pískovcových 
skal a vápencových útvarů, jejichž povrch je odolný proti vnikání vody a vlhkosti, vůči otěru, 
promáčknutí, solím a chloridům. Kromě imitací skal, pískovců či opracovaných kamenů lze 
vytvářet schody, balustrády, sochy, skelety, ale i umělé stromy nebo filmové kulisy. 
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Úspěšná spolupráce francouzských společností 
Pool Technologie a Pooltechnika
Již 6 let společnosti POOL TECHNOLOGIE a POOLTECHNIKA S. R. O 
spolupracují na vývoji elektrolýzy soli na středoevropském trhu. 
„Toto partnerství není náhodné, neboť naše spolupráce nám 
každému umožňuje těžit ze zkušeností druhého: my přinášíme 
expertízu v oblasti úpravy vody a oni poskytují dokonalou znalost 
středoevropského a východoevropského trhu,“ uvedl Maxime 
GUIANVARCH, ředitel exportu spol. POOL TECHNOLOGIE. 

Společnost Pool Technologie nabízí trvalá řešení, která usnadňují 
údržbu bazénu a jsou ohleduplná k životnímu prostředí. Jakožto 
odborník na výrobu systémů automatické úpravy vody s více 
jak 20letou zkušeností si společnost Pool Technologie zvolila 
ohleduplnost k životnímu prostředí jako jeden ze svých cílů  
a dokonce z něj udělala jádro své strategie neustálého zlepšování, 
svého eko-konceptuálního přístupu, založeného na kvalitě 
materiálů, snížení škodlivých částic, zlepšení výnosnosti výrobků, 
optimalizace přepravy… Cílem je vyrábět dlouhodobě udržitelným 
způsobem vysoce kvalitní a výkonné výrobky při současné nižší 
spotřebě i ekologické zátěži! 

„Zvolili jsme si výrobky POOL TECHNOLOGIE pro jejich 
spolehlivost a jejich efektivitu v oblasti veřejných i soukromých 
bazénů. Respekt vůči životnímu prostředí je pro nás rovněž 
velmi důležitý a tyto výrobky dokonale odpovídají dnešním 
aktuálním požadavkům udržitelného rozvoje,“ uvedl Peter 
FORAL, ředitel společnosti POOLTECHNIKA.

Ceny obdržené na posledních dvou veletrzích v Lyonu poukazují 
na jasně eko-inovativní povahu výrobků společnosti POOL 
TECHNOLOGIE. Mezi ty nejprodávanější patří MINISALT®, 
JUSTSALT®, POOLSQUAD®.

Více informací najdete na : www.pooltechnika.cz

contact@pool-technologie.fr / www.pool-technologie.cominfo@fabistone.com / www.fabistone.com 

Fabistone přestavuje novinky v sortimentu

Společnost Fabistone, specialista na výrobu a prodej dlažeb z upraveného přírodního kamene, 
vyrábí a vyvíjí rozmanitou škálu dlažeb, obrub a obkladů stěn. Vysoká výrobní kapacita a efektivita 
při zpracování objednávek, které společnost dostává z celého světa, je zajištěna moderní výrobní 
jednotkou s plně automatizovanou výrobní linkou, což společnosti FABISTONE umožňuje vyvážet  
70 % své produkce do více jak 30 zemí světa. 
V letošním roce v souladu se svým strategickým zaměřením na inovace, společnost uvedla na 
trh řadu nových výrobků ze sortimentu dlažeb, bazénových obrub a obkladů stěn. Hlavním cílem 
vývoje těchto výrobků byla vedle zachování tradičního designu a komfortu snaha zareagovat 
na potřeby profesionálů, kteří s výrobky Fabistone pracují. Proto jsou nyní k dispozici nové 
tloušťky podlahových krytin, což usnadňuje nejen manipulaci, ale i vlastní pokládku a navíc vede  
k úspoře dopravních nákladů. 
Jednou z novinek je dlažba Velluto, velmi příjemná na dotyk a dostupná v rozměrech 1x1 m 
(Granitus a Sécular), která nachází oblibu zejména u designérů a architektů. 
Ve snaze vyjít vstříc zejména designérům spustila společnost Fabistone nové internetové 
stránky – www.fabistone.com, v nichž je k dispozici rozsáhlá 2D a 3D knihovna, kde si zájemci 
mohou na detailních fotografiích prohlédnout všechny prodávané výrobky. 
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Italská firma CPA představuje filtrační sestavy 
pro bazény
Firma CPA, italský výrobce specializující se na filtrační sestavy pro 
bazénové provozy, nedávno představil svou novinku – sestavu Urano, 
která se skládá ze dvou filtrů, tří čerpadel a zpětného proplachu filtru. 
Kromě této sestavy nabízí společnost řadu dalších modelů kompletních 
a instalaci připravených filtračních sestav, rozlišených filtrační kapacitou: 

• BIG MAC - max. 14 m3/h 
• SEDICI, ARCO - max. 22 m3/h 
• ROC - max. 22 m3/h 
• COMODO - max. 22 m3/h 
• HELLIO - max. 30 m3/h 
• GLOBO - max. 44 m3/h 
• MASTER - max. 26 m3/h v souladu s normou U.N.I. 10637 
• ATLANTIC - max. 40 m3/h v souladu s normou U.N.I. 10637 
• NETTUNO : - max. 22 m3/h, s předem smontovaným základním blokem
• URANO : sestava složená ze dvou filtrů, tří čerpadel a zpětného proplachu filtrů, určená pro  
veřejné bazény v souladu s normou U.N.I. 10637.
U filtračních sestav si může zákazník vybírat různé filtrační technologie: filtraci křemičitým pískem,  
s kontrolovanou granulometrií, se skleněnými částicemi, s filtrační kazetou nebo s filtračním 
rukávem. Elektrická čerpadla jsou dodávána s předfiltrem, jenž funguje při napětí 230 nebo 400 V. 
Firma garantuje dodávku všech modelů do 24 hodin, včetně výroby dle přání zákazníka.

SEDICI

BIG MAC

ATLANTIC MASTER

info@cpapiscine.it / www.cpa-piscine.it

info@herborner-pumpen.de / www.herborner-pumpen.de

Bazénový robot BlueFuryTM s vysokým 
sacím výkonem
Firma PENTAIR představuje svůj nový tlakový čistič pro bazény 
zapuštěné v zemi BLUEFURYTM, který je vybaven čtyřmi 
Venturiho tryskami, díky nimž má údajně o 40 % vyšší výkon 
než jiné tlakové čističe. 
Díky těmto parametrům přístroj zachycuje všechny nečistoty 
jakéhokoliv tvaru či velikosti, navíc čistí bez přerušení 
za chodu dopředu i dozadu. 
Měřidlo průtoku umožňuje upravit provozní 
rychlost, integrovaný otočný kartáč dokáže odstranit 
i ty nejodolnější nečistoty. Nečistoty se shromažďují 
ve vaku na odpad, který lze snadno odpojit stisknutím 
jediného tlačítka. Jednoduché je i vyndávání přístroje  
z bazénu, které usnadňuje integrované držadlo. 
Čistič je možné využívat i v noci, pro tyto účely je vybaven světly LED Ultrabrite NIGHT CRUIZETM. 

marketing.poolemea@pentair.com / www.pentairpooleurope.com

AquaChek prošel testem…
AquaChek TruTest Spa automaticky vyhodnotí barvu 
testovacího proužku po reakci a zobrazí přesný 
výsledek testu na obrazovce LCD.
Analyzuje celkové množství bromidu, celkové množství 
chlóru, celkovou zásaditost a pH, s pamětí až na 9 
výsledků testu. Sada se skládá z měřicího přístroje, 

solární obrazovky, kabelu a návodu  
k použití. Test je rychlý, jednoduchý  
a přesný.

Testovací proužky ShockChek Pool and Spa jsou rychlým a snadným způsobem 
jak zjistit, zda je třeba aplikovat „šokovou úpravu“ (nebo přechlorování) vody  
v bazénu nebo spa.

„Šoková úprava“ je nutný krok údržby, který umožňuje zamezit vzniku škodlivých 
nečistot, odpovědných za podráždění a onemocnění z vodního prostředí.

aquachek@hach.com / www.aquachek.com

marketing@procopi.com / www.procopi.com

Řada tepelných čerpadel Mitsubishi „ZUBADAN“
Firma PROCOPI se spojila s firmou Mitsubishi, jedním ze 
světových lídru v oboru klimatizací, aby vytvořila zcela 
novou radu tepelných čerpadel pro bazény CLIMEXEL, 
která používají technologii Mitsubishi „ZUBADAN“.
Čerpadla (M.Z.I) mají celkově shodné charakteristiky, 
jako tepelné čerpadlo Climexel M.P.I. Oproti bazénovým 
tepelným čerpadlům On/Off umožnuje toto nové 
čerpadlo udržet téměř 100 % svého tepelného výkonu 
při venkovní teplotě až do -15°C.
Jedná se tedy o opravdový přistroj pro „čtyři roční 
období“, určený speciálně na ohřívání krytých bazénu, 
které se používají celý rok, a pro které je absolutně 
nutné zachovávat jmenovitý tepelný výkon. Teplota 
nádrže se zobrazuje na dálkovém ovladači, stejně jako 
nastavená hodnota a provozní režim studená/teplá.
Výkon těchto nových tepelných čerpadel je pozoruhodný, 
jak z hlediska hluku při nízkých otáčkách, dosaženého díky zpomalení v blízkosti nastaveného 
bodu, umožněného kompresorem Mitsubishi Scroll inverter, tak z lediska optimálního výkonu. 
Díky technologii změny frekvence jsou vybavena akcelerační rampou, aby se zabránilo velkému 
přepětí při startování a nesouladům.
V nabídce je několik výkonu, aby bylo možné vybavit všechny bazény. Automatické odmrazování 
inverzí cyklu zajištuje provoz až do -5°C.
Tato tepelná čerpadla jsou vybavena exkluzivním výměníkem s titanovými šroubovitými pláty, 
kompatibilními s elektrolyzéry soli. Ten vytváří pouze velmi malý pokles tlaku v hydraulickém 
okruhu. Jsou vybavena krytem z ABS chráněným proti UV záření, mohou pojmout regulátor, 
skříň pro napojení výměníku, regulátor průtoku vody, senzory, elektronickou řídící a komunikační 
kartu. Mají sadu pro rekuperaci a odvod kondenzátu.
Tepelné čerpadlo má záruky 3 roky, titanový výměník a kompresor 5 let. V roce 2014 přidala 
firma Procopi univerzální antivibrační podstavec.

Společnost Herborner PumpenFabrik uvedla na trh nová čerpadla
Německá společnost Herborner PumpenFabrik se v rámci svého rozsáhlého výrobního programu 
zabývá mj. výrobou technologií pro úpravu bazénových vod. Koncem minulého roku uvedla na trh 
několik novinek z oblasti čerpadel. 

Jednou z nich je čerpadlo WATERblue-K, které se 
díky patentovanému systému Easy-Clean-Filter hodí 
jako samonasávací oběhové čerpadlo bazénové 
vody s integrovaným vlasovým filtrem k dopravě 
a filtrování bazénové, čerstvé či dokonce mořské 
vody. Jeho velkou výhodou je flexibilita, když nabízí 
čtyři různé možnosti připojení (vnitřní závit, vnější 
závit, příruba nebo lepené šroubení) pro rozdílné 
oblasti použití. Možnost volby mezi trojfázovým 
motorem, synchronním, jednofázovým motorem 
do 2,2 kW a motorem NEMA poskytuje kompletní schopnost přizpůsobení požadavkům 
zákazníka. Vysokou odolnost čerpadla vůči tlaku až do 3 barů zajišťují vhodně zvolené materiály 
(aluminiumbronz, vysoce pevný polypropylén vyztužený skelným vláknem a polyamid PA 6 GF 
30). Díky všem uvedeným parametrům tato čerpadla nabízejí uživatelům kompaktní konstrukci, 
dlouhou životnost bez nákladné údržby a maximálně spolehlivou funkčnost

Další novinkou v sortimentu je také systém Water Blast (WBS), nabízený jako podstatně rychlejší 
a energeticky úspornější alternativa pro vyprazdňování vlasového předfiltru bazénových 
oběhových čerpadel. Systém může být ovládán dle výběru ručně, přes lokální nebo centrální 
řízení v bazén, navíc je koncipován tak, aby jím mohla být vybavena i existující zařízení. Systém, 
přihlášený jako patent, vrací do oběhu energeticky obohacenou a upravenou bazénovou vodu, 
která je přetlakem vytlačena z čerpadla do akumulační nádrže k dalšímu použití. Uživatel tak  
s touto novou technologií šetří vodu a také energii a minimalizuje časové nároky na vyčištění filtru.
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Technologie ve službách úpravy vody

Dosaclinic Tablet je nový koncept vyvinutý společností 
Aquaclinic, umožňující programovatelné ovládání 
systému dávkování chemických látek. Fungování 
je řízeno pokročilou elektronickou jednotkou, 
která umožňuje celkové naprogramování systému  
v závislosti na potřebách instalace, řízení, výstrah  
a vzdáleného připojení. 

Elektronika optimalizuje dobu trvání filtrace v závislosti 
na teplotě vody, jakož i řízení časů spouštění instalace, 
čímž výrazně snižuje spotřebu energie. Jednotlivé modely 
umožňují využití již existující externí řídicí jednotky, 
nebo i funkci samostatné řídicí jednotky dávkování; 
zejména při hodnocení proporcionálního dávkování 
má každý z těchto modelů nesrovnatelnou výhodu 
bezproblémové komunikace jednotné elektroniky. 
Technologie je dostupná v několika verzích: základní 
model a modely s integrovaným systémem řízení pH  

a chlóru pomocí měření redox potenciálu, nebo 
přímo s amperometrickou či potenciostatickou 
sondou.

 Společnost se dále zaměřuje na rozvoj high-tech 
technologií v oblasti řízení a nastavení dávkování 

chemických látek pro úpravu vody, které zaručí 
komplexní hygienickou i sanitární bezpečnost uživatelům  

a provozovatelům bazénů. 

Teclumen – OhLEDuplné osvětlení bazénů 
Italská společnost Teclumen, založená v roce 1978 má za sebou 
více jak 30 let zkušeností s vývojem a výrobou nejrůznějších 
druhů osvětlení. I když se z počátku zaměřovala na osvětlení jevišť  
a divadelních prostorů obecně, v roce 2000 rozšířila svou nabídku 
o LED osvětlení bazénových provozů. V roce 2005, po pěti letech 
testování, pak mohla společnost Teclumen jako první na světě 
představit na mezinárodním veletrhu v Barceloně LED osvětlení pro 
bazény, schopné svým výkonem nahradit tradiční 300 W halogenovou 
žárovku. 
Parametry LeD osvětlení teclumen
Bazénová svítidla mají tělo vyrobeno buď z Inox oceli AISI 316 nebo 
z poniklované mosazi, přední části jsou ze skla, z něhož se snadno 
odstraňují usazeniny vápence (na rozdíl od plastu). Tím je zajištěna 
dobrá propustnost světla a dobrý světlený tok.

Dnes portfolio společnosti Teclumen obsahuje širokou škálu modelů a verzí svítidel, 
vhodných jak pro soukromé bazény a vířivky, tak i pro velké veřejné bazény, aquaparky, 
SPA a hotely. 
Veškerá výroba probíhá v Itálii, Používané high-tech nástroje a strojní vybavení jako jsou 
svářecí stroje, ohýbačky či laserové řezací hlavy apod.)zajišťuje společnosti vynikající 
flexibilitu a rychlost výroby, pro niž využívá výhradně kvalitní komponenty prověřených 
dodavatelů. Tento přístup se samozřejmě odráží ve vysoké kvalitě výrobků a v jejich 
dlouhé životnosti. Vysokou kvalitu svítidel dokazuje i 36měsíční záruka. 

www.teclumen.it / info@teclumen.it

b.facchini@aquaclinic.biz / www.dosaclinic.it

info@rppiscines.com / www.rppiscines.com

Inovovaný sortiment bazénů Soleo
Společnost Rp Industries představuje svůj inovovaný 
sortiment bazénů Soleo, pro jejichž výrobu využívá nový 
druh oceli, která je 10x silnější než tradiční ocel. Nové 
ocelové konstrukce STEELPRIME, Spectron a PRIMASTEEL 
byly testovány nezávislou laboratoří (LNEG - RMT)  
a výsledky těchto testů prokázaly, že tyto konstrukce 
mají nejvyšší odolnost ze všech ocelových konstrukcí 
používaných pro stavbu bazénů. Z této oceli se nyní 
vyrábějí panely pro výstavbu bazénů Soleo, které byly 
podrobeny náročným laboratorním testům v souladu  
s požadavky norem ISO 3497, EN ISO 2808, EN ISO 9227  
a EN ISO 4628. 

Díky těmto testům bylo možné určit 
průměrnou tloušťku panelu i organické 
vrstvy a její chování v neutrální solné 
mlze. Společnost rovněž uvedla na trh 
systém opěr a pilířů, které se snadno 
instalují a snadno vyplňují betonem. 
Další inovací je modulární systém 
UPGRADE, s jehož pomocí lze stavět 
bazénové zdi různých výšek, a nový 
systém upevňování panelů, který 
bazénům dodává vyšší konstrukční 
pevnost. Další novinkou jsou panely FLEX 
dostupné ve výškách 0,50 m / 1,10 m a 
1,40 m, jejichž výhodou je nejen snadná 
instalace, doprava a uskladnění, ale i 
široká adaptabilita v případě výstavby 
bazénu nepravidelného či zaobleného 
tvaru.

Steelprime

info@vagnerpool.com / www.vagnerpool.com

Automatické dávkovací stanice VA DOS
Voda ve Vašem bazénu by měla být pravidelně monitorována, resp. upravována tak, aby měla 
správnou kvalitu, byla průzračná, jiskrná a zdravotně nezávadná. Pro výše uvedené vlastnosti 
je třeba dbát na to, aby byly nejdůležitější parametry (pH, volný a vázaný chlor, redox, alkalita) 
v optimálních hodnotách. Bazénová voda by rovněž měla být hygienicky zabezpečena, čímž se 
eliminuje riziko vzniku a rozvoje řas i jiných mikroorganismů. 
Firma Vágner Pool s.r.o. již několik let nabízí snadno nastavitelné a cenově dostupné dávkovací 
stanice řady VA Dos. Tyto stanice jsou převážně určeny pro rodinné bazény jak s normální - 
sladkou, tak i slanou vodou. Jsou schopny dávkovat tekutou chemii na bázi chloru / dávkovat 
bezchlorovou chemii na bázi aktivního kyslíku nebo řídit úpravnu slané vody. Stanice vynikají 
snadnou montáží, obsluhou I přesným kontinuálním měřením. Přesnost měření je zajištěna 
možností kalibrace sond dle kalibračních roztoků či referenčního fotometru. Výhodou použití 
automatických dávkovacích stanic VA Dos je snížení potřeby vizuálního dozoru nad bazénem, 
zajištění bezproblémového provozu a správné kvality bazénové vody.
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EuroSpaPoolnews nenese odpovědnost za správnost informací uvedených v tomto kalendáři. 
Doporučujeme návštěvníkům, aby si detaily o vybraných veletrzích dopředu ověřili u organizátorů.

Kalendář
inteRBAD - něMeCKO
Od 21/10/2014 do 24/10/2014 - Stuttgart
info@messe-stuttgart.de / www.interbad.de

inteRnAtiOnAL POOL | sPA |
PAtiO eXPO - usA
Od 05/11/2014 do 07/11/2014 - Orlando
info@poolspapatio.com
www.poolspapatio.com

PisCine GLOBAL - FRAnCie
Od 18/11/2014 do 21/11/2014 - Lyon
piscine@gl-events.com / www.piscine-expo.com

2014 CAnADiAn POOL & sPA 
COnFeRenCe & eXPO - KAnADA
TORONTO
(Konference: 1.-3.12.2014 | Exhibits: 3- 4.12.2014)
Od 01/12/2014 do 04/12/2014
mette@rogers.com / www.poolandspaexpo.ca

sALOn PisCine & Bien-ÊtRe
FRAnCie
Od 06/12/2014 do 14/12/2014 - Paříž
piscine@reedexpo.fr
www.salonpiscineparis.com

uK POOL & sPA eXPO
VeLKá BRitánie
Od 22/01/2015 do 24/01/2015 - BIRMINGHAM NEC
Jasper@new-expo.co.uk
www.ukpoolspa-expo.co.uk

tHe POOL & sPA sHOW - usA
Od 27/01/2015 do 29/01/2015 
ATLANTIC CITY (New Jersey)
info@thepoolspashow.com 
www.thePoolspashow.com 

sPAteX 2015 - VeLKá BRitánie
Od 01/02/2015 do 03/02/2015 - Coventry
info@spatex.co.uk / www.spatex.co.uk

AQuA-tHeRM MOsCOW - RusKO
Od 03/02/2015 do 06/02/2015 - Moskva
www.aquatherm-moscow.com

FORuMPisCine 2015 - itáLie
Od 19/02/2015 do 21/02/2015 - Bologne
info@ilcampo.it
www.forumpiscine.it

PisCine eXPO 2015 - MAROKO
Od 04/03/2015 do 07/03/2015 - Casablanca
contact@piscineexpomaroc.com
www.piscineexpomaroc.com

AQuAtHeRM-eGYPtPOOL - eGYPt
Od 26/03/2015 do 28/03/2015 - Cairo
info@aquathermeg.com
www.aquathermeg.com
www.egyptpool.com

QPs inteRnAtiOnAL eXHiBitiOn 
FOR POOL & sPA - KAtAR
Od 26/03/2015 do 29/03/2015
DOHA Exhibition Centre
info@htsxpo.com
http://htsxpo.com

PisCine sPLAsH! - Asie
Od 20/05/2015 do 21/05/2015 - Singapur
info@piscinesplashasia.com 
www.piscinesplashasia.com

PisCinA BARCeLOnA - ŠPAněLsKO
Od 20/10/2015 do 23/10/2015 - Barcelona
piscina@firabcn.es
www.salonpiscina.com

AQuAnALe 2015 - něMeCKO
Od 27/10/2015 do 30/10/2015 - Kolín nad Rýnem
aquanale@koelnmesse.de
www.aquanale.de

Mezinárodní výstava Pool Spa Patio Expo 2014 oficiálně zahajuje online 
registraci účastníků
Pořadatelé výstavy Int’l Pool | Spa | Patio Expo (PSP), která proběhne ve dnech 5. - 7. listopadu 
v Orange County Convention Center v americkém Orlandu, počátkem září oznámili oficiální 
zahájení online registrace účastníků na letošní ročník této výstavy. Setkat by se na ní měli 
krajinní architekti, stavitelé, výrobci stavebních materiálů, dodavatelé, prodejci a poskytovatelé 
služeb v oboru. V rámci výstavy proběhne ve dnech 2. – 7. listopadu odborná konference, která 
v rámci svého programu nabídne praktická řešení a ověřené strategie zvyšování produktivity  
a ziskovosti společností. 
Pořadatelé výstavy se rovněž spojili s významnými oborovými asociacemi, které budou v rámci 
výstavy nabízet odborná školení a certifikace. Např. APSP (Asociace profesionálů v oblasti 
bazénů lázní - The Association of Pool and Spa Professionals) při této příležitosti představí řadu 
výukových kurzů pro odborníky z průmyslu přítomné na výstavě, pro stavitele, techniky služeb 
a techniky vířivek, např. certifikát obsluhy bazénu (CPO), certifikát obsluhy masážních trysek či 
certifikované kurzy pro auditory energetické spotřeby bazénů (CAEA). 

Veletrh Piscine Global 2014 aspiruje na hlavní událost v odvětví 
bazénů a spa

Pro velmi očekávaný ročník 2014 si pořadatelé veletrhu Piscine, poprvé 
pořádaného pod názvem Piscine Global 2014, vytvořili silnou pozici, kdy 
pod jednou společnou značkou představí všechny odborníky z oboru,  
a poskytnou tak návštěvníkům vyčerpávající přehlídku výrobků a služeb 
pro stavbu, údržbu a renovaci bazénů a spa, ať již soukromých nebo 
veřejných. 
Veletrh proběhne ve dnech 18. -21. listopadu 2014 ve veletržním areál 
Euroexpo v Lyonu a bude rozdělen do tří tematických sektorů: 

• Living Pool, kde bude hlavní pozornost zaměřena na rezidenční bazény a spa, 
• Aqualie se zaměřením na veřejné bazény, aquaparky a wellness centra
• Piscine, věnovaný venkovním bazénům a prostředí kolem nich 
Klíčovými tématy veletrhu budou přístupy k renovacím, efektivní tvorba a komerční oživení 
showroomů (k tématu bude navíc vyhlášena soutěž o nejkrásnější showroom), propojení 
výstavby bazénu s krajinnou tvorbou apod. 
Základním kamenem know-how veletrhu Piscine Gloval budou inovace, proto budou také moci 
návštěvníci shlédnout více než stovku technických nebo ekologických inovací. Navíc všechny 
vystavené výrobky budou zařazeny do soutěže o ocenění Top 100 nebo Pool Eco Attitude 
Innovation. Mezinárodní soutěž Pool Vision ve spolupráci s Archiworld pak představí 6 projektů 
vybraných během veletrhu Piscine Middle East pořádaného na Středním východě a 6 projektů 
vybraných během veletrhu Piscine SPLASH !, přičemž vyhlášení vítězných, esteticky i technicky 
nejvýše hodnocených bazénů, proběhne 20. listopadu 2014. 

piscine@gl-events.com / www.piscine-expo.com

info@poolspapatio.com / www.PoolSpaPatio.com

Veletrh interbad 2014 chce posílit mezinárodní výměnu odborných znalostí
Veletrh interbad 2014, který se bude konat ve dnech 21. – 24. 10. 2014 v obchodním a výstavním 
centru ve Stuttgartu, letos poprvé nabídne účastníkům vedle tradičního veletržního dění také 
první Evropský pool summit (EPS), jehož se zúčastní specialisté na bazény z celé Evropy. Kromě 
inovací představených místními i zahraničními vystavovateli proběhne v rámci veletrhu také 

65. kongres bazénových technologií, 
který přinese řadu důležitých  
a aktuálních informací provozovatelům  
a vedoucím městských bazénů, 
majitelům a provozovatelům 
soukromých bazénů, hotelům, saunám 
a lázním, fyzioterapeutům stejně 
jako výrobcům a prodejcům bazénů 
a bazénových technologií. V prvních 
dvou dnech veletrh proběhne rovněž 5. 
konference lázeňského trhu. 
Během veletrhu pak společnost Spa 
Business Verlag předá již potřetí ocenění 
Spa Business Award výjimečným 
lázeňským zařízením za mimořádnou 

péči a důležité inovace v následujících kategoriích: termální lázně/wellness, krása/wellness, 
zdraví/wellness, stravování/wellness, denní lázně, lázeňské destinace superior, nejlepší lázeňský 
terapeut/ka a organické/regionální/fair trade pokrmy a wellness. 
K dnešnímu dni se již registrovalo 350 vystavovatelů včetně 10 % nových dodavatelů, cca 35 % 
registrací je ze zahraničí (např. z Velké Británie, České republiky a Finska). 

info@messe-stuttgart.de / www.interbad.de

PŘEHLED VELETRHŮ



info@ilcampo.it / www.forumpiscine.it

Výstava a mezinárodní kongres ForumPiscine 2015 slibuje řadu 
zajímavých aktivit
Italská výstava a mezinárodní kongres vykazuje rostoucí počty nejen vystavovatelů a návštěvníků, 
ale i představovaných novinek z oblasti bazénů a vířivek. 7. ročník této výstavy proběhne ve 
dnech 19. – 21. ledna 2015 v italské Bologni, a to souběžně se 16. kongresem ForumClub, který 
je považován za důležitou evropskou B2B událost v oblasti fitness, wellness a sportu. 
V předposlední den výstavy, 20. ledna 2015, pak budou již tradičně uděleny ceny Italian Pool 

Award v kategoriích „komerční bazén“ (vnitřní 
a vnější), „privátní bazén" (vnitřní a vnější, 
geometrické a volné tvary) a přírodní bazén 
(bio). Jako v předchozích letech bude udělena  
i speciální cena společnosti Facebook. 
Letošní ročník výstavy a kongresu přilákal více než 
7000 návštěvníků (o 20% více než v roce 2013) 
a 150 vystavovatelů z řady zemí světa (Rakousko, 
Belgie, Francie, Německo, ČR, Španělsko, 

Maďarsko a Itálie). Na kongresu pak vystoupilo více než 50 italských a zahraničních odborníků  
a proběhlo zhruba 50 nejrůznějších seminářů a workshopů, jichž se zúčastnilo kolem 800 
zájemců z řad majitelů, manažerů, instruktorů apod. 

Organizátoři UK Pool & Spa Expo slibují nové nápady a atrakce
Organizátoři výstavy UK Pool & Spa Expo, která 
proběhne ve dnech 22. – 24. ledna 2015 v hale 
10 veletržního centru NEC v Birminghamu, 
hodlají pozvednout tuto výstavu na novou 
úroveň díky řadě vzrušujících nápadů a nových 
atrakcí. Mezi nové iniciativy patří přesunutí 
plochy pro představení nových výrobků do foyeru 
centra, což jim zajistí maximální viditelnost. 
Dalšími novinkami bude vyhrazený prostor pro 
saunu a páru, salónek pro odborná jednání  

a networking architektů (první den výstavy) a poskytovatelů volnočasových služeb (druhý den). 
Nově budou moci vystavovatelé i návštěvníci využívat prostor v centru haly, vyhrazený pro 
občerstvení, nebude chybět ani salonek pro vystavovatele, otevřené auditorium pro semináře 
a networking fórum apod. Vzhledem k tomu, že 70 % uživatelů internetu nehovoří anglicky, 
jsou nyní internetové stránky UK Pool & Spa Expo dostupné ve 35 světových jazycích. Ve snaze 
co nejlépe tuto výstavu prezentovat britské i zahraniční veřejnosti a přilákat co největší počet 
návštěvníků, má výstava UK Pool & Spa Expo v roce 2014 zajištěnu propagaci během celé řady 
mezinárodních událostí. Zájem vystavovatelů o účast na veletrhu je tradičně vysoký, podle 
informací je výstavní plocha již téměř vyprodána, přestože ji pro tento ročník organizátoři 
navýšili oproti předchozímu ročníku o 1000 m2. Předběžný plán rozmístění vystavovatelů je již 
nyní dostupný na internetových stránkách výstavy. Organizátoři rovněž vyzdvihují důležitost 
sociálních médií, které pro společnosti zabývající se bazény a lázeňstvím představují důležité 
marketingové platformy a umožňují šíření informací v reálném čase, přímé zapojení uživatelů, 
sdílení informací o jejich nejnovějších výrobcích či výrobě a okamžitou reakci na individuální 
poptávku. Sociální média využívané pro výstavu UK Pool & Spa Expo zahrnují Facebook, Twitter 
a LinkedIn jsou následující : https://twitter.com/UKPoolSpaExpo, https://www.facebook.com/
UKPoolandSpaExpo, https://www.linkedin.com/groups/UK-Pool-Spa-Expo-8132869.

jasper@new-expo.co.uk / www.ukpoolspa-expo.co.uk

www.ThePoolSpaShow.com / info@thepoolandspashow.com

Výstava Atlantic City Pool & Spa Show změnila své jméno
U příležitosti zahájení 33. ročníku výstavy Atlantic City Pool & Spa Show 2014 oznámila asociace 
Northeast Spa and Pool, že se tato výstava bude nově nazývat Pool & Spa Show powered by 
the Northeast Spa and Pool Association a odhalila její nové logo. „Úspěch této výstavy spočívá 

v tom, že je organizována lidmi z oboru bazénů a lázeňství 
pro lidi z oboru bazénů a lázeňství. Vytváření vzdělávacích 
programů a příležitost ke každoročnímu svolání výrobců na 
výstavní plochu nám poskytlo skutečnou výhodu,“ uvedl John 
Migliaccio, viceprezident asociace Northeast Spa & Pool Vice 
a předseda výstavy v roce 2014. Nový název a logo výstavy 
budou oficiálně používány pro veškerou komunikaci týkající 

se dalšího ročníku výstavy, která proběhne27. – 29. ledna 2015. Pro účely výstavy byly rovněž 
spuštěny nové internetové stránky.

SPATEX 2015 přivítá návštěvníky 
již ve dvou halách
Výstava SPATEX 2015, jedna z nejdůležitějších 
událostí v oblasti bazénů a spa v Británii, 
proběhne ve dnech 1. 2. – 3. 2. 2015 v Jaguar 
Exhibition Hall v Coventry’s Ricoh Arena. Devatenáctý ročník výstavy přivítá vice než stovku 
významných britských a zahraničních společností, součástí výstavy budou rovněž technické 
workshopy ISPE, v nichž budou moci návštěvníci zdarma konzultovat s odborníky z odvětví. 
Organizátoři akce nezapomněli ani na společenský rozměr akce a připravují i společenské akce. 
Pro zahraniční návštěvníky bude k dispozici zdarma doprava z letiště v Birminghamu, letiště 
Heathrow je od Ricoh Areny vzdáleno pouhých 90 minut. Aby nedošlo k předčasnému vyprodání 
výstavní plochy, jako tomu bylo v letošním roce, rozhodli se organizátoři rozšířit v roce 2015 
výstavní prostory o druhou halu. Další informace o výstavě jsou k dispozici na internetových 
stránkách výstavy: www.spatex.co.uk.

michele@spatex.co.uk/ helen@spatex.co.uk / www.spatex.co.uk
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Všechny níže uvedené společnosti hledají distributory pro své výrobky. další společnosti a veškeré podrobnosti najdete 
na našich webových stránkách v 8 jazycích v sekci „Hledání distributorů’’ nebo v její verzi pro mobilní telefony po naskenování Qr kódu. 
Tato sekce přináší detailní představení společností, jejich výrobků a kontaktní formulář.

rP INdUSTrIES: Síla skupiny
Naše společnost si udržuje vedoucí postavení na portugalském trhu již 
více než 16 let. Během této doby jsme instalovali na celém světě více 
než 40 000 bazénů. V naší nabídce najdete patentovaná řešení, jako 
jsou bazény SOLEO (vyrobené z oceli SPECTRON), SUNKIT, INOBLOCK, 
OVERFLOW, NATURALIS a DYNAMIC PANEL POOL pro veřejné provozy. 
info@rppiscines.com / www.rppiscines.com

FABISToNE: Ve znamení designu a pohodlí 
Portugalská společnost FABISTONE, člen skupiny RPI, se specializuje  
na výrobu a marketing umělého kamene a ve svém portfoliu přináší 
širokou nabídku dlažby, lemů a obkladů, v nichž se snoubí elegantní 
design s pohodlím. Velké výrobní kapacity společnosti zajišťuje moderní 
výrobní závod s plně automatickou výrobní linkou. 
info@fabistone.com / www.fabistone.com

BrIdGING CHINA INTErNATIoNAL: 
Čerpadla, filtry a filtrační systémy 
 Bridging China byla vytvořena v roce 2005 a etablovala se jako 
profesionál v oblasti bazénů, dodávající široké spektrum výrobků 
od příslušenství pro údržbu až po nejkvalitnější bazénové vybavení 
jako čerpadla, filtry, automatické čističe, filtrační systémy a tepelná 
čerpadla. Hledáte-li čínského dodavatele komplexních služeb za 
konkurenceschopné ceny, jsme Vaším ideálním obchodním partnerem!  
pool@bridging-china.com / www.bridging-china.com

T&A: Výrobce automatických krytů pro bazény a vířivky 
Technics & Applications se specializuje na výrobu automatických krytů 
pro bazény a vířivky. Od ledna 2013 je v provozu nová továrna v Geelu 
na severu Belgie s výrobní plochou 5 000 m². Naše výrobky jsou dodávány 
výhradně profesionálním firmám, instalujícím bazény především v Belgii, 
Nizozemí, Francii, Velké Británii a rovněž v dalších evropských zemích. 
info@aquatop.be / www.t-and-a.be

LIFETECH: 
Nejvýznamnější výrobce ozónových a UV systémů 
 Společnost LIFETECH se již 30 let specializuje na technologie plazmy, 
ultrafialového záření, generátorů ozónu, ozónu, technologie UV 
a kombinace UV a ozónu. Vyvíjí a vyrábí generátory ozónu a UV 
systémy. UV systémy se středním tlakem, systémy UV LifeAge® jsou 
použitelné pro soukromé i veřejné bazény. Technologie ozón/UV, 
vycházející z technologie pokročilé oxidace Combi, se používá 
pro soukromé bazény, a technologie LifeOX® pro veřejné bazény. 
sales@lifetechozone.com / www.lifeox.com /www.lifetechozone.com

AQUA CoVEr:
Kompletní řada lamelových krytů bazénů 
Aqua Cover je belgický výrobce, specializující se již od roku 1996 
na ponořené rolety. Jakožto jediný výrobce ponořených rolet 
vybavených motorem v ose nabízí dva typy motorizačních systémů 
(systém s elektronickým dojezdem a tradiční systém). Rovněž nabízí 
nadzemní rolety a vyztužené plachty nejvyšší kvality. Výhody našich 
výrobků: jednoduchost instalace i fungování a vysoká spolehlivost.  
info@aquacover.be / www.aquacover.be

PooLSToNES: Vysoce kvalitní mramor 
Poolstones by Sofikitis je společnost zabývající se zpracováním vysoce 
kvalitního mramoru, specializovaná na koncepci, výrobu a instalaci 
obrub, přepadových mřížek, bazénových povrchů a venkovních 
přístupových ploch pro zkrášlení bazénů, vířivek a bazénových teras.  
V průběhu let jsme se v této oblasti stali hlavním mezinárodním aktérem, 
výkonným a inovativním výrobcem, a dostupným a proaktivním 
poskytovatelem výjimečných služeb. 
info@poolstones.com / www.poolstones.com

roSA GrES: Bazény z porcelánových dlaždic 
 Společnost ROSA GRES již mnoho let vyrábí vysoce kvalitní porcelánové 
dlaždice. Soustřeďujeme se na vytváření produktů pro speciální účely, 
jako jsou venkovní plochy, soukromé bazény a místa s vysokou vlhkostí či 
zvýšenou frekvencí pohybu osob, například veřejné bazény. Nabízíme 
našim klientům expertízu a široké spektrum kvalifikace naší skupiny 
specialistů, věrohodné zkušenosti z projektů realizovaných po celém 
světě, schopnost přijímat jedinečná řešení a řešení s vysokou přidanou 
hodnotou díky koncepci, za kterou jsme světově uznáváni. Naše 
továrna ve Španělsku využívá nejnovější technologie a klade silný důraz 
na trvanlivost. export@rosagres.com / www.rosagres.com

LINoV: Vysoce kvalitní linery
LINOV, ze skupiny RPI, specializující se na výrobu linerů a krytů bazénů 
a globální řešení pro bazény, je jedním z nejdůležitějších dodavatelů 
na tomto trhu. Díky moderní výrobní jednotce v Portugalsku o více 
než 1800 m² a díky využívání nejnovějších technologií při výrobě svých 
produktů LINOV disponuje vysokou výrobní kapacitou. Linery LINOV 
jsou vyráběny z nejlepších vinylových materiálů na světě: RENOLIT 
kvality ALKORPLAN a GENERAL TOWER CANADA kvality RT 3000 INFINITY.  
info@linov.pt / www.linov.pt

NIRVANA: Tepelná čerpadla
NIRVANA se specializuje v oblasti koncepce, designu a výroby tepelných 
čerpadel a chladičů vody nejvyšší kvality a prvotřídního výkonu pro 
soukromé a veřejné bazény. Společnost vlastní výzkumnou laboratoř 
pro termodynamiku, která jí umožňuje vývoj trvalých, inovativních  
a kvalitních řešení. Nirvana se trvale prosadila na severoamerickém trhu 
tepelných čerpadel pro bazény. Nabízíme kompletní řadu jednotek  
o 50/60 Hz, od 10kW (35 000 BTU) až do 40kW (140 000 BTU), s trvanlivými 
sklolaminátovými skříněmi, jež minimalizují hluk, s naddimenzovanými 
titanovými měniči tepla a s antikorozní povrchovou úpravou. 

Hledáme distributory po celém světě a jsme připraveni poskytnout Vám nabídku šitou na míru.  
ventes@nirvanahp.com / www.nirvanahp.com

SoKooL: Široký výběr zastřešení
Sokool je jedním z lídrů na francouzském trhu se zastřešením bazénů 
s více než 30letými zkušenostmi v oboru. Po úspěchu na trzích Švýcarska, 
Španělska, Itálie a Réunionu pokračuje skupina v expanzi také do 
východní Evropy, na Blízký východ a do severní Afriky. Její nabídka 
obsahuje široký výběr teleskopických zastřešení bazénů, teras a vířivek, 
které lze upravit dle požadavků: vysoké, polovysoké a nízké zastřešení, 
rohové, klenuté a tvarované, samostatné stojící či přilehlé k obytným 
budovám, s nebo bez pozemních vodicích lišt… 
Teleskopické zastřešení bazénů je vhodné pro všechny typy bazénů  

a odpovídá normě NF P90 - 309. Tyto produkty jsou vyráběny ve Francii a jsou dostupné ve více než 
200 barevných provedeních. contact@abris-sokool.fr / www.abris-sokool.fr

HYdroVEr: oxymatic, jedinečný ekologický systém pro 
úpravu vody
Hydrover je moderní a inovativní společností specializující  
se na ekologicky šetrné úpravy vody, založené na technologii 
ABOT (Advanced Bipolar Oxidation Technology – Technologie 
pokročilé bipolární oxidace), jejíž postup a úpravy jsou chráněny 
mezinárodními patenty. Oxymatic® - používaný pro plážové resorty, 
vířivky, i veřejné, soukromé a hotelové bazény – představuje 
jedinečný systém pro úpravu vody, založený na nejnovějších 

ekologických technologiích. Eliminuje chemikálie nebo minimalizuje jejich použití a garantuje 
zcela nezávadnou vodu. Naše společnost je podporována společností Grupo Verder, která  
se specializuje na výrobu a distribuci čerpadel a laboratorního vybavení. Disponujeme obchodním 
zastoupením ve Francii, Beneluxu, Itálii, Rusku, Řecku, Mauriciu, Ukrajině, Bulharsku a Ekvádoru.  
sales@hydrover.eu / www.hydrover.eu 

C.P.A: Kompletní filtrační jednotky k přímému použití
C.P.A. LTD patří díky svým zkušenostem v designu, konstrukci  
a výrobě komponentů mezi čelní výrobce komponentů pro bazény. 
Nabízíme výrobní řadu čítající 12 modelů kompletních filtračních 
jednotek k přímému použití pro podpovrchové uložení. Tato řada 
zahrnuje modely od série SPA filtračních systémů pro hydro-masáže 
a protiproudy s průtokem do 6 m3/h, až po před-sestavené filtrační 
jednotky pro soukromá a veřejná koupaliště. Veškeré filtrační jednotky 
lze podle požadavků personalizovat pro různé značky. Jednotky nabízejí 
sklolaminátovou schránku, snadný přístup, funkční protiskluzové poklopy 

se zkoseným otvorem a zavíráním na bezpečnostní klíč. 
info@cpapiscine.it / www.cpa-piscine.it 

STArLINE: Výrobce bazénů Monoblock® a bazénových 
krytů roldeck®

Starline je známou společností v oblasti designu, vývoje a výroby 
vinyl-esterových bazénů Monoblock®, lamelových bazénových krytů 
Roldeck®, systémů bazénových krytů a bazénového vybavení. Zároveň 
má více než 35 let zkušeností ve výrobě ovládání bazénů, filtrů a dalších 
výrobků na úpravu vody. Působnost Starline je rozšířena po celé Evropě, 
kde spolupracuje výhradně s profesionálními staviteli bazénů, aby 
byla zaručena nejvyšší kvalita pro koncového zákazníka. Navštivte nás 
v našem nově otevřeném centru Pool & Lifestyle ve Valkenswaard  

v Nizozemí, nebo navštivte naše webové stránky a podívejte se na nejnovější bazénový design. 
info@starlinepool.com / www.starlinepool.com

AQUACLINIC: Nová technologie dostupná pro bazény
Jako přední dodavatel výrobků pro bazény nabízíme nový patentovaný 
koncept úpravy vody se vzdáleným řídicím systémem. Dosaclinic Tablet 
je řízen pokročilou elektronickou jednotkou, která umožňuje celkové 
naprogramování systému v závislosti na potřebách instalace, řízení, 
výstrah a vzdáleného připojení. Elektronika umožňuje optimalizaci doby 
trvání filtrace v závislosti na teplotě vody, jakož i řízení časů spouštění 
instalace, čímž výrazně snižuje spotřebu energie. 
Zákazníci si mohou vybrat buď základní model nebo modely  
s integrovaným systémem řízení pH a chlóru pomocí měření redox 

potenciálu nebo přímo s amperometrickou či potenciostatickou sondou. 
b.facchini@aquaclinic.biz / www.dosaclinic.it

TECLUMEN: Spolehlivé a kvalitní LEd osvětlení bazénů
Teclumen se pohybuje na trhu profesionálního osvětlení již více než 30 let. 
Distribuujeme celou škálu žárovek pro bazény, vyráběné LED technologií. 
Nabízíme dva druhy žárovek: žárovky jednobarevné (bílé či modré)  
a žárovky vícebarevné se systémem RVB (s dálkovým ovládáním či DMX) 
pro vytvoření scénografických efektů a hry barev na bazénu. Dodáváme 
také veškeré obchodní nástroje potřebné pro podporu prodeje. Naše 
kvality jsou garantovány dlouhodobými zkušenostmi v oblasti osvětlení 
a hlubokou znalostí materiálů, výrobních postupů a výrobků samotných.  
 info@teclumen.it / www.teclumen.it
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