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Solná elektrolýza:
řešení respektující
životní prostředí

EuroSpaPoolNews:

už 10 let!

Výrobci, distributoři, konstruktéři/montéři,
obchodní zástupci, vytvořili jste z něj
odrazový můstek pro vaše výrobky, místo
pro prezentaci vašich úspěchů, výtvorů a
také vývoj své kariéry.
Komunikační nástroj, který sledujeme
každý týden, abychom se dozvěděli, jak si
stojí svět bazénů, abychom pochopili jeho
evoluci, sledovali jeho vývoj, zde se však
EuroSpaPoolNews nezastaví.
Díky internetu začínáme využívat složitější
technologie, vytváříme naše audiovizuální
oddělení s videem, internetovou TV atd.
Naše nejnovější statistické nástroje jsou
vám k dispozici. S jejich pomocí se můžete
nejen lépe orientovat při vašem výběru,
můžete lépe definovat vaše strategie,
ale tyto nástroje vás budou také trvale
doprovázet.
Drazí klienti, vážíme si vaší projevené
důvěry.
Drazí spolupracovníci, partneři a přátelé,
děkujeme vám za vaši stálou přízeň.
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Ojedinělý projekt v oblasti svých aktivit,
EuroSpaPoolNews je prostorem pro
neustálou výměnu mezi odborníky na
bazény, spa a jejich vybavení na pěti
kontinentech.

Kryty bazénů
Tento trh se rozvíjí velmi rychle, dnes již 25 let. Svého vrcholu dosáhl díky většině přístřešků,
které spojují kvalitu a výkonnost. Existují dvě hlavní skupiny bazénových přístřešků:
Nízké přístřešky používané jako kryt
Tyto přístřešky prošly výjimečným vývojem, který
je částečně výsledkem skutečnosti, že lidé chtějí,
aby byly bazény bezpečnější. Jsou často teleskopické a před odnímatelnými přístřešky se jim dává
přednost, aby se dosáhlo snadné a flexibilní manipulace, kterou lze i motorizovat.
Středně vysoké přístřešky
používané na plavání
Jedná se o přístřešky, které nabízejí pobytovou a
užitkovou plochu, u středně vysokých minimální, a
u vysokých neomezenou. Tyto přístřešky usnadňují
„POHODLNÉ“ a zároveň „MIMOSEZÓNNÍ“ plavání,
přičemž bazény chrání a zvyšují jejich bezpečnost.
Toto je důvod, proč
jsou čím dále víc
úspěšné, a proč
během
několika
posledních let zaznamenaly výjimečný
růst.
Vytvářejí
prostor
pro pohostinnost a
relaxaci, které jsou
vyhledávány
zej-

ména v těchto dnes, kdy vládne stres.
Pozorujeme proto i růst velikosti přístřešků, aby
se do nich daly přidat prostory pro fitness, kde se
často instalují masážní spa, turecké lázně Hammam
nebo jiné sauny…
Pohodlné plavání… mimosezónní plavání… plavání
za nepříznivého počasí… právě toto jsou důvody,
proč již není zakrývání bazénu a možnost používat
ho jak a kdy chceme nutností, která se omezuje jen
na několik vyvolených.
Krytý bazén byl něco, co bylo ještě před několika
desítkami let vzácným privilegiem, ale díky moderním bazénům jsou nyní dostupné většímu
počtu lidí.
Pokračování na straně 8

PoolSquad by Pool Technology

Austrálie používá solnou elektrolýzu pro upravování vody v rodinných bazénech již od 70. let a tento způsob úpravy je stále významný. Za posledních
patnáct let se na vývoji trhu s bazény podílejí také
ostatní výrobci, především evropští a američtí. Tito
výrobci mají i dnes v této oblasti významný podíl
na trhu.

Naše interaktivní základna, zaměřená
na mnohá média, iniciátorka online
prezentace, která byla spuštěna v roce
2000, slaví své 10. výročí.

Solná elektrolýza je jednoduchým elektrochemických procesem. Ze slabého vodného roztoku chloridu sodného, obvykle 3 až 7 g soli na 1 litr, vyprodukuje elektrolytická jednotka silný dezinfekční
prostředek: plynný chlor. Jednotka (nebo elektroda) je vyrobena z titanových destiček polarizovaných jednosměrným proudem. Přivedení slané
vody do elektrody umožňuje získání dezinfikované a dezinfikující vody. Bakterie, chloraminy a
řasy jsou odstraněny beze zbytků a bez znečištění.
Bakterie jsou zdrojem infekcí, chloraminy jsou
zdrojem alergií a vodní řasy způsobují zakalení
nebo zezelenání vody.
Princip solné elektrolýzy je “přirozeným
koloběhem”: vlivem UV záření se sůl znovu
vytvoří. Je tedy znovu k dispozici pro další cyklus.
Dodatečné přidáváni soli však bude nicméně
nezbytné, aby byla překonána ztráta vody
způsobená stříkáním, případnými úniky díky
netěsnosti nebo umýváním filtru.
Elektrolyzér obsahuje 2 složky: jednotku elektrolýzy, nazývanou také elektrodou, a elektronickou
skříňku.

Casablanca by Albion

Jednotka elektrolýzy
Jednotka elektrolýzy se skládá z titanových
destiček potažených obvykle oxidy ruthenia a
iridia.
Kvality titanu a jeho potažení má zásadní význam
jak pro výkon sterilizace, tak pro dlouhověkost
spotřebitelné části, kterou je elektrolytická jednotka.
Pokračování na straně 14



AKTUALITY

Společnost Bio-UV

Konsolidovaný obrat společnosti BIO-UV činil za rok 2010 více
než 8 milionů eur, což představuje růst o 25%, z toho 54% bylo
dosaženo v oblasti vývozu, se silným podílem v sektoru společných
bazénů, a to zejména v USA. Společnost BIO-UV se začíná úspěšně
prosazovat také v zemích východní Evropy a ve většině zemí
středomořské oblasti. Díky regulaci vlivu uplatňované nadále na
svou řadu ničitelů chloraminů, společnost BIO-UV stále rozvíjí
svou nabídku v oblasti odstranění chloraminů ze společných
bazénů. V případě soukromých bazénů je úprava vody v podání
společnosti BIO-UV zcela automatická. Nové upotřebení odpadní
vody a odstranění znečištění obohatí v následujících letech knowhow společnosti s významným programem v oblasti Výzkumu a
vývoje.

Sokool International

Benoît Gillmann

Jeden z předních francouzských výrobců
teleskopických bazénových krytů, společnost
Sokool International, zahájila export. Společnost
Sokool je sloučením dvou zkušených výrobců:
Abrifinal a ERA (více než 20 let zkušeností v oboru
krytů bazénů). Každý z nich má výrobní kapacitu
2000 krytů ročně. Ve Francii momentálně provozují
10 výstavních center a 22 prodejních míst. Skupina
Sokool International, která již působí ve Švýcarsku,
Španělsku, Itálii a Réunionu, pokračuje ve své
expanzi do východní Evropy, na Střední Východ a
do Severní Ameriky.
contact@abris-sokool.fr / www.abris-sokool.fr

contact@bio-uv.com / www.bio-uv.com

Skupina SCP se rozšiřuje do Belgie

Pokračováním ve své politice expanze nákupem a
otevíráním nových struktur, oznámila skupina SCP
během Mezinárodního veletrhu bazénů v Lyonu,
převzetí belgické společnosti PBL, se sídlem jižně od
Bruselu. « Pro skupinu SCP, to představuje náš vstup
na nový trh v nové zemi. A stejně jako jsme to udělali
v jiných zemích, spolupracovali jsme zde s lidmi, kteří
pracují na místním trhu již řadu let,» řekl nám Perez
de la mesa, generální ředitel SCP Pool Corporation. «
Společnost PBL je jedním z belgických distributorů,
jehož činnost byla převzata společností SCP Europe
s cílem prosadit se v zemích Beneluxu. Tento
distributor se postupně stal klientem u skupiny SCP,
u níž mohl najít podporu a pomoc v rozvoji» dodala
Sylvia Monfort, generální ředitelka SCP Europe.
info.eu@scppool.com / www.scpeurope.com

Piscina BCN 11

Isabel Pińol

Piscina BCN 2011 - Mezinárodní výstava bazénů - se bude v Barceloně konat
od 18. do 21. října. Výstava je otevřenou platformou sektorů: vývoj krytů,
venkovní a interiérový nábytek, sportovní nábytek a doplňky, masážní
vany, sauny, parní lázně, hydraulická lůžka, atd. Po dobu 4 dnů bude tak
mít svět bazénů, wellness a sportovních zařízení své nejdůležitější místo
mezinárodních setkání pro tisíce zahraničních odborníků hledajících nové
nabídky, kontakty a řešení. Zúčastní se více než 20 000 osob ze 110 zemí a
ze všech sektorů.
www.salonpiscina.com

SPLASH! Asie: nové senzační příležitosti pro rychle se měnící trh

SPLASH! Asie bude zahájen v Singapuru, kde se bude konat od 4. do 5. května 2011. «Jsme velmi nadšeni
zahájením této akce. Asijský trh si udržuje stabilní růst již několik let, a to zejména v komerční oblasti
pro volný čas» prohlásil Simon Cooper, Ředitel společnosti Interpoint. Organizátoři považují tuto událost
za příležitost pro australské a novozélandské společnosti vstoupit na asijský trh a najít zde distributory.
Dodal také, že «Naše akce v Côte d’Or přitáhne vždy více návštěvníků z jihovýchodní Asie a to považujeme
za příležitost, která přichází pro tento průmysl v pravý čas». «SPLASH Asie v Singapuru se zdá být velkou
příležitostí pro podporu průmyslu v regionu, který nemá žádné jiné obchodní cílené akce. (...) Jsem si
jistý, že bychom mohli přilákat návštěvníky ze vzdálených oblastí na severu jako je Japonsko, ze západu
z Filipín a možná i z dalších oblastí jako je Malajsie a
Indonésie, které by se jistě na této akci mohly podílet
(...) » řekl Hugh D. Smith, Ředitel skupiny Pool Group
Asia Pacific, Pentair Water Pool & Spa. SPLASH! Asie by
měl přitáhnout 40-50 vystavujících a bude se účastnit
přibližně 800-1000 osob. Jednou z hlavních klíčových
výzev bude módní program vzdělávacích seminářů.

Mopper

Již více než rok se v divizi MECAHERS MAINTENANCE
& PARTICIPATIONS skupiny MECAHERS v Launaguetu
na sever od Toulouse montují bazénové čisticí roboty
MOPPER. Tento obrovský letecký komplex se skládá
z osmi leteckých VÝROBNÍCH jednotek pro letecký
průmysl (Airbus, Boeing, atd.). V čele skupiny stojí JeanPierre Razat, který tento podnik založil v roce 1984. Aby
diverzifikoval svou obchodní činnost, která se soustředí
na mezinárodní trh údržby letadel, vytvořil v jedné z dílen
montážní linku na tento robot. Zeptali jsme se ho, co ho
Jean-Pierre RAZAT
potěšilo na přechodu od letadel Airbus k robotu Mopper,
(…)
Online rozhovor si můžete přečíst v angličtině na
www.EuroSpaPoolNews.com
www.mopper.eu

Průmysl wellness v Indii:
velký trh budoucnosti!

Mezinárodní výstava WAVES POOL-SPA-BATH,
která se bude konat ve dnech 10. – 12. 8. 2011
v Dillí je první indickou platformou pro osobní
setkání, která sjednocuje profesionály na trhu
wellness a zároveň poskytuje hlavním řídícím
pracovníkům v oboru tolik potřebnou událost k
osobním schůzkám, k vytvoření sítě, získání nových
poznatků a rozšíření obchodů. V posledních deseti
letech nastal v Indii prudký nárůst poptávky po
luxusních koupelnách, bazénech a domácích
spa. Současná hodnota trhu bazénů a spa v Indii
přesahuje 350 milionů USD a v roce 2010 vrostla o
více než 50 %. Podle Asociace stavebnictví a Rady
Indie trh stavebnictví v zemi výrazně přesahuje
hodnotu 50 miliard USD. Luxusní průmysl
wellness může jen stěží držet krok s tisíci nových

městských okrsků, bytovou výstavbou, bungalovy,
hotely, rekreačními středisky, domy pro rekreaci a
farmami, které rostou napříč celou zemí! Po celé
zemi se staví tisíce nových domů, což znamená
tisíce van, domácích spa a bazénů na míru. Tato
výstava odborníkům pomůže spojit lidi v oboru,
aby vyvinuli nové trhy a uspěli v nejrychleji
rostoucím průmyslu wellness na světě!

www.wavesexpo.com

Microdos se otevírá trhům
východní Evropy

Osobně přítomný na mnoha veletrzích a v různých
médiích EuroSpaPoolNews, se Alessandro
Mostarda (naše foto), prezident společnosti
Microdos, rozhodl investovat do trhů rozvíjejících
se ve východní Evropě. «Jedná se o trhy, které
budou přinášet své ovoce teprve za několik
let, ale nyní je potřeba je zasít!» vysvětluje
podnikatel de Rieti. Společnost, certifikovaná
certifikátem ISO, zahrnuje do svého personálu
spolupracovníky s dlouholetými zkušenostmi
v oblasti počítání a měření. Jejich bohaté
zkušenosti a zapojení jim umožnilo navrhnout a

melanie@intermedia.com.au / www.splashexpo.com.au

realizovat řadu inovativních produktů.
info@microdos.it / www.microdos.it

Nový katalog « Vagner Pool »

Firma Vágner pool s.r.o. je výrobce bazénových výrobků a zároveň velkoobchodem s kompletním
sortimentem bazénového příslušenství mnoha evropských ale i mimoevropských firem.
K nejzajímavějším výrobkům firmy Vágner pool s.r.o. patří zejména velice oblíbené
vodní atrakce – chrliče, které významně zpestří a obohatí Vaše chvilky
strávené v bazénu, dále elektrické topné jednotky pro vytápění
bazénové vody, navíjecí zařízení pro krycí plachty hladiny
bazénu, elektroautomatická zařízení zajišťující
bezpečný provoz s dálkovým ovládáním
bazénových prvků (světla, protiproudy,
chrliče apod.), nebo i hlídáním hladiny při
dopouštění vody a další výrobky zvyšující
uživatelský komfort bazénů všech
kategorií.
Firma představí nové produkty a katalog
na novou sezónu 2011, např. Hugo Lahme,
Badu Speck, a Zodiac.
info@vagnerpool.com / www.vagnerpool.com

AKTUALITY
Fluidra získává skupinu
Aqua Products



Přítomnost skupiny Procopi na světové scéně

Španělská nadnárodní společnost Fluidra vstoupila významně
na americký trh, a to odkoupením skupiny společností
AquaProducts a Aquatron, čímž se stala světovou jedničkou
v oblasti elektronických robotů pro bazény
Fluidra tak získala špičkovou technologii, posiluje inovaci,
diverzifikuje své portfolio a otevírá nové distribuční kanály ve
Spojených státech.
Díky této kupní smlouvě posílí společnost Fluidra srdce svého
řemesla. Jedná se o strategický krok, který otevírá společnosti
Gerry Erlich & Eloï Planes
dveře na velmi důležitý trh v oblasti, v níž se skupina zatím
ještě nepředstavila: soukromé bazény. To znamená, že tato
nadnárodní společnost se stala světovým leadrem v oblasti
elektronických čističů. Tento základní produkt, na vzkvétajícím trhu, je určen pro « flotilu » více než 16
milionů bazénů po celém světě.
Přečtěte si tiskovou zprávu
www.fluidra.com / info@fluidra.com

Nejlepší doba na podnikání v odvětví bazénů a wellness v Rusku
AQUA SALON, prodejní veletrh zaměřený na
wellness, bazény a sauny, se bude konat již popáté, a
to v termínu od 23. do 26. března na výstavišti Crocus
v Moskvě, a zdá se, že splňuje všechny podmínky
na to, aby uspěl. Navzdory tvrdé konkurenci, která
panuje v této oblasti veletrhů s bazény, AQUA
SALON našel způsob, jak být přijímán jako jeden z
největších veletrhů v oblasti bazénového průmyslu
a wellness v Rusku. Tuto skutečnost prokázaly
také předchozí veletrhy, kde 73 vystavovatelů
prezentovalo své nejnovější produkty přibližně 25 500 návštěvníkům (z toho 60% tvořili profesionálové).
gba@houses.ru / www.houses.ru

CAROBBIO, italský leader ve výrobě bazénových součástí v Praze

Firma CAROBBIO je velmi žádaná a to z těch nejrenomovanějších evropských podniků kvůli vysoké estetické a strukturální kvalitě součástí pro bazény. Vždy v čele při
hledání nových estetických a funkčních řešení, je nejen ideálním
partnerem pro výběr standardních výrobků, ale je také schopna
podporovat své vlastní zákazníky při projektech ad hoc s tvary a
rozměry šitými na míru. Okraje a dlažba jsou vyrobené výlučně z
přírodních materiálů jako je mramor a porfyr, s kontrolovanou zrnitostí, jež jsou spojovány pouze s bílým cementem s vysokou odolností, s použitím oxydů, od těch nelepších výrobních podniků, jež
jsou na trhu. Tento typ materiálů umožňuje dosáhnout optimálního výsledku při zachování zabarvení
ručních výrobků během doby a se snížením použití oxydů na minimum. To vše umožnilo firmě Carobbio,
aby se stala pevným výchozím bodem na italském i na zahraničním trhu. Personál firmy Carobbio Vás
očekává ve stánku č. 2A4
info@carobbio2000.it / www.carobbio2000.it

Společnost Alukov HZ úspěšně
představena v Rakousku!

Česká společnost svým obchodním partnerům a zákazníkům s potěšením oznamuje, že v únoru měla v Rakousku významnou prezentaci. Společnost se zúčastnila veletrhů Bauen und Wohnen v Salzburgu (10.2 - 13.2.
2011) a Bauen und Energie ve Vídni (17.2. - 20.2. 201). Na obou výstavách společnost ALUKOV HZ představila
novou koncepci výstavní plochy, která navázala na současný trend vzrůstajícího zájmu klientů o mobilní
zastřešovací konstrukce teras a zahradních altánů. Z prodejního portfolia byly vystavovány některé z prodejně
nejúspěšnějších produktů – http://www.poolcover-ipc.
com/en/gallery/neo-line/elegant-neo/ NEOTM , CORSO
NEOTM, VIVATM a OASISTM. Návštěvníci si také mohli
u některých modelů v reálu prohlédnout i aplikované
novinky Easy Up a bezpečnostní sklo 33.1. V interiéru
zastřešení pak byly umístěny nové doplňkové produkty - infraohřívače NEPTUN a ZEUS. Výstavní stánek
společnosti ALUKOV HZ tradičně přilákal velké množství
potencionálních zákazníků a podepsáno bylo i několik
obchodních smluv na dodávky zastřešení i doplňků.

www.alukov.cz

Pečeť „Green Friendly“

Společnost AstralPool cítí, že by měla prosazovat určitou odpovědnost za
tvorbu budoucnosti, která respektuje životní prostředí a pečuje o tak
cenné zdroje, jakými je voda. Vytvořila proto pečeť „Green Friendly»,
která zákazníkům pomůže poznat její výrobky a zařízení, která dodávají
udržitelná řešení pro jejich bazény. Její závazek k udržitelnosti se odráží
i v definici a cílech její produktové řady: „Užívejte si svého bazénu a
současně chraňte životní prostředí.“
www.astralpool.com

Pro jakékoli další informace, zaslání tiskové zprávy,
žádosti o reklamu…
Kontaktujte naši místní zástupkyni v Praze: Michele RAVIZZA
Tel : +420 602 25 29 68
E-mail : mravizza@eurospapoolnews.com

Prostřednictvím svých dceřiných společností, se důležitá skupina Procopi,
všestranný specialista vyrábějící produkty pro bazény a lázně, rozšířila do mnoha
částí světa. V Anglii je reprezentována společností Procopi UK, v Německu
společností Procopi Deutschland GmbH, v Belgii ji zastupuje společnost Procopi
Benelux Belgium, v Západní Indii Procopi FWI a v Dubaji společnost Procopi
Xavier Leroux
Middle East. Vývozní prodeje představují přibližně 20% z obchodního obratu
Procopi. Tyto prodeje směřují téměř do 80 zemí světa. Organizace skupiny se zaměřuje na tři oblasti: severní
Evropa, rozdělená mezi Německo, země Beneluxu a Spojené království ; střední Evropa – Asie&Tichomoří ;
a jižní Evropa. Každá divize se zabývá prodejem do přesně vymezené oblasti. Kontaktní osoby pro exportní
prodeje jsou Xavier Leroux, Ředitel exportních prodejů do severní Evropy, východní Evropy a do zámořských
departmentů a regionů, François Chaillou, Ředitel exportních prodejů do jižní Evropy, a Mathieu Flatres,
Technický ředitel specializovaný na prodeje de severní a východní Evropy.
marketing@procopi.com / www.procopi.com

V módě jsou rybníky ke koupání a přírodní bazény

Tento trend se objeví na Aquanale, mezinárodním veletrhu saun, bazénů
a wellness prostředí, který se bude konat od 26. do 29. října 2011 v Kolíně
nad Rýnem. Akce bude zaměřena ve skutečnosti na rybníky ke koupání
a na přírodní bazény s tématickým zaměřením, stejně jako tomu bývá
u bazénů, saun a wellness prostředí. Jedno z tématických zaměření
veletrhu nabídne návštěvníkům soukromou přírodní oázu s prostorem ke
koupání, jež bude mít svou koncepcí velmi blízko k přírodě. Vystavovatelé
a odborníci v oblastí rybníků ke koupání a přírodních bazénů budou mít
také možnost prezentovat se ihned v tomto speciálním prostoru, který
bude doplněn o paralelní program.
www.aquanale.com

Veletrh Pool & Spa Asia v Bangkoku

Institut pro mezinárodní výzkum připomíná, že Veletrh
Pool & Spa Asia se bude konat od 21. do 23. září 2011, na
výstavišti Impact v Bangkoku, v Thajsku. «Tento» veletrh
profesionálů z jihovýchodní Asie zaměřený na průmysl
bazénů a spa si nesmíte nechat ujít!
Více informací na www.eurospapoolnews.com

poolspaasia@iirme.com / www.poolspaasia.com



Novinky
Aquastar “Bezpečnostní sada”,
bezpečnost v případě výpadku proudu

S výrobkem Aquastar Bezpečnostní sadou, společnost Peraqua uvádí na
trh žhavou novinku systém kontroly, navrženou a vyvinutou oddělením
Výzkumu a vývoje společnosti Praher. Toto automatické zařízení zabraňuje
tomu, aby se bazény nevyprázdnily v případě výpadku proudu, v případě,
že je klapka v pozici “backwash”. Napájené 12V 0,8 Ah dobíjecí baterií
vysoké kvality, klapka se v případě výpadku proudu automaticky přepne
do polohy « filtrace». Tím pádem je nesprávné fungování procesu
protiproudu nemožné. Led displej pomůže při identifikaci problému.
Bezúdržbová baterie se automaticky nabíjí a má dostatečnou kapacitu, aby
vyrovnala výpadek proudu až 4x za hodinu. «Bezpečnostní sada» je k dispozici
pro modely 1½» a 2» pro Aquastar 3000 – 4000 a 6500 a může být dodána také
jako sada k namontování pro nejnovější modely.

diwold@peraqua.com / www.peraqua.com

Řada Vajda Lotus Spa: prémiová řada evropských spa

Řada Lotus Spas je prémiová řada přenosných spa, kterou vyrábí evropská skupina Vajda s 15letou tradicí kvality
a inovace v zařízeních pro vodní sporty. Tyto spa mají velmi moderní design s ergonomickými sedadly, protože
při výrobě se věnuje pozornost každému detailu. Nabízení plný sortiment hydroterapeutických masážních
léčebných postupů. Každé sedadlo a lehátko je proporcionálně vybaveno systémem vodních trysek, který
lze přizpůsobit jakýmkoli individuálním terapeutickým potřebám. Každá vodní tryska se dá seřídit a pomocí
vzduchových ventilů může mísit vodu se
vzduchem. Silné vzduchové dmychadlo tlačí
předehřátý vzduch lázeňskou vodou, což
vytváří iluzi, že sedíte na obrovské sklenici
šampaňského. Pláště se vyrábějí z desek
materiálu ARISTECH Acrylic® vyztužených
vrstvami vinylesterového skelného vlákna
a potažených polyuretanovou pěnou,
ve které je napuštěna antibakteriální
ochrana Microban. Všechny jsou vybaveny
nejmodernějším systémem dvojité izolace
ThermoGlove a ovládací technologií LCD
pro pohodlnou a uživatelsky přívětivou
obsluhu.
www.vajdagroup.com

Novinka v roce 2011: filtr RTM Classic Top ve 2’’

Tento nejnovější filtr se vyrábí technologií lisování s přenosem pryskyřice (RTM),
moderní technikou, při které se polyesterová pryskyřice vstřikuje na skelný substrát
s více souřadnicemi. Výrobní linka je plně automatická, což zaručuje dokonalou
opakovatelnost. Při vysoké kvalitě povrchu, pravidelné, až kompozitní tloušťce,
dokonale hladkém vnitřním a vnějším povrchu nabízí bílou filtrační nádrž s 1’’1/2 nebo
2’’ vícecestným ventilem a horním víkem s těsněním, které nejsou smontovány. Na ventil a lapač na dolní výpusti
se musí namontovat tlakoměr, který lze z vnější strany odšroubovat. Na spodní výpusť je možno namontovat
38mm vroubkovanou objímku, která umožňuje napojení vypouštěcí hadice. Snadno se montuje a udržuje.
marketing@procopi.com / www.procopi.com

Přístřeší Ecopratic plus: design a pozemní odolná konstrukce bez
kolejnic

Novinka u A. di Arcobaleno, teleskopické
přístřeší pro bazény Ecopratic Plus je stylovým
teleskopickým krytem, který je praktický,
moderní, estetický a lehký. Díky svým vertikálním
sloupkům spojeným ve snížený oblouk se
diskrétně hodí do prostředí zahrad. Jeho kryt je
vyroben z polykarbonátu formovaného za tepla,
tedy lehčího. Absence oddělení mezi vertikálními
stěnami a střechou mu umožňuje přizpůsobení
vnějšího prostoru s prostorem uvnitř. Tento přístřešek je navržen ze slitiny extrudovaného hliníku 6060 UNI
9006-1, což zvyšuje jeho odolnost vůči sněhu a umožňuje mu pokrýt větší rozpětí. Jeho rám má hloubku 94 mm,
s rýhou určenou k upevnění polykarbonových stěn a kanálků pro spoje. Tyto spoje, mezi různými modely jsou
«kloubové», čímž pomáhají zajistit lepší vzduchotěsnost, infiltraci vody, nečistot a zabraňují úniku tepla ven. Jeho
design nevyžaduje žádné pozemní kolejnice, přístřešek klouže po nedeformovatelných kolečkách. Upevňovací
zemní držáky jsou lisované na míru, zajišťují vyšší estetické normy než jsou standardně na trhu k dispozici.
info@adiarcobaleno.it / www.adiarcobaleno.it

MySpa Concept: jedinečné lázně

Se svými stěnami připravenými pro obkládání, MySpa
Concept vám nabízí svobodu výběru obložení,
barvy a stylu, který máte rádi, díky čemuž si
můžete vytvořit jedinečnou výzdobu. Se svými
obkládacími panely LUX ELEMENT (desky z
pevné pěny připravená k obkládání), MySpa
Concept je ideální pro vytvoření dokonalého
obložení. Stěny sady jsou speciálně navržené
tak, aby přijaly obložené desky: jsou hladké, ale
přilnavé a dokonale ploché. Lepení je snadné
a rychlé. Můžete tak sladit vaši vnitřní nebo
venkovní lázně s výzdobou nebo odstíny okolí.
www.spafrance.fr

Kulaté bazény na míru

Francouzská společnost Tout pour l’eau nedávno uvedla na trh sadu MoodyPOOL, novou sadu, která umožňuje
naprostou svobodu při tvorbě a výběru požadovaných tvarů bazénů: jedná se o výrobek zcela na míru, je velmi
flexibilní co do množství tvarů a jejich sestavení je velmi snadné. Bloky drží pohromadě pomocí pevného čepu
z tvrzené oceli, který jim umožňuje vzájemné zapojení : k
montáži a uzamčení jednotlivých součástí stačí zasunout
kovový čep a následně přicvaknout přepadovou mřížku
na horní část panelu. Bazén může být konvexní, konkávní,
kulatý a obdélníkový, záleží jen na vaší volbě. Přepad
sleduje tvar konstrukce a to vše bez nutnosti používat
beton. Vynikající spojení je zajištěno zvláštní 10 mm
tlustou izolační pěnou, která se přilepí na vnitřek panelu
Vodtěsnost zaručuje těsnění nebo tvrzené PVC. 30 metrů
konstrukce lze sestavit během pouhých dvou hodin. Výrobce nabízí 3 různé výšky bazénu: 1,08, 1,35 a 1,62 metrů.
www.toutpourleau.fr

Novinky
SPLASH! Obchodní veletrh bazénů a spana Novém Zélandu

V letošním roce bude veletrh sdílet pódium s 50. výroční konferencí
JAWS (Just Add Water Seminar) novozélandské asociace New Zealand
Recreation Association (NZRA), se sídlem ve Wellingtonu na Novém
Zélandu. Tato výroční konference o vodních sportech je jednou z
nejočekávanějších událostí kalendáře profesionálního rozvoje NZRA.
Bude se konat od 18. – 19. srpna 2011. Každý rok, JAWS přitáhne
více než 150 delegátů ze všech oblastí průmyslu vodních sportů, včetně majitelů turistických zařízení,
výrobců, manažerů a koordinátorů, konzultantů v sektoru a představitelů místní vlády. Všichni delegáti
jsou pozvání k účasti na veletrhu SPLASH! Řada společností potvrdila svou účast na této akci, stejně jako
noví kupující, včetně společnosti Filtermaster, která je tichým společníkem «Silver», a NSPI, která pomáhá
při vzdělávání. Organizátoři chtějí akci zaměřit na povolání, tedy na stavitele, odborníky atd. a chtějí
zároveň zahrnout ještě důležitější vzdělávací složku. Se zahájením veletrhu SPLASH! Asie v Singapuru v
roce 2011, to bude skvělý rok pro vystavovatele i návštěvníky. Obě akce se budou konat se stejně vysoce
kvalitní péčí jako předchozí veletrhy SPLASH!
melanie@intermedia.com.au / www.splashnzexpo.co.nz

Nová technická zlepšení
čisticího robotu Mopper

Nové řady Platinium a Crystal

Italský výrobce Seresole, který se od začátku odlišoval
inovací, potvrzovanou patenty a novými myšlenkami,
stejně jako estetikou, představuje své dvě nové luxusní
řady: PLATINUM a CRYSTAL. Obruby pro bazény Carobbio,
(z modelu Standard k modelu Toro, s vlnitými hranami…
), stejně jako obkladové kachličky (Spiaggia a Roccia, k
dispozici v hladkém nebo broušeném provedení s různými
vzory... ) jsou synonymem kvality, v těchto řadách se ale
stávají ojedinělými a velmi elegantními kusy vytvářejícími
rafinované nuance s hrou světla, která navozuje
efekt šperku: vyhledávaný výklad designu, estetiky a
technologie. Atermické, mrazuvzdorné a protiskluzové,
jsou vyrobeny za použití hmoty ze speciálních kamenů,
jako jsou vzácné křemeny a čistá a přírodní perleť; v
případě řad PLATINUM a CRYSTAL, použití recyklovaných
materiálů dokazuje, že je možné zkombinovat estetiku
a respekt k životnímu prostředí, tedy hodnotu, kterou
vždy Carobbio vyznávalo (vzpomínáte si na případ obrub
info@carobbio2000.it / www.carobbio2000.it

Společnost PMPS Technologies představuje novou
verzi čisticího robota Mopper. Novinky zahrnují
několik technických zlepšení: detekci plné kazety,
rotační systém s hydraulickou vzpěrou a moderní
řešení poprodejního servisu. Robot nyní vyrábí
v novém výrobním závodě, který byl slavnostně
otevřen na počátku roku 2009. Tento závod se
nachází na hranici Toulouse a specializuje se i na
letecký průmysl (dodavatel 1. třídy společnosti
Airbus). Tento výrobek proto
čerpá prospěch i z know-how,
nároků a výrobních technik
leteckého průmyslu. Výrobce
nabízí 4letou záruku.

Kvalita a vysoký standard pro bazénové fólie a kryty

Celistvá kostra ze 100 %
akrylového ABS Océaviva

Společnost Dom Composit, která nedávno
oslavila 25. výročí své existence, nabízí inovující
a spolehlivý produkt: koncept akrylové kostry
Océaviva. Vysoce odolný materiál, který je zde
vakuově tepelně zpracovaný, se stěnou o tloušťce
5 mm, zesílenou o 7 mm vrstvu z vyztuženého
kompozitního polyesteru a výztuh Oméga.
Technika výroby 100% akrylového ABS se již
osvědčila: už více než 20 let se úspěšně používá
pro výrobu bazénových schůdků. Tento nový
velmi odolný proces poskytuje přídavnou záruku
proti riziku osmózy. Jako doplněk jsou nabízeny
dva filtrační systémy, přenosná písková filtrace
nebo zabudovaná kartušová filtrace. Tato celistvá
kostra ze 100% akrylátu je k dispozici v 5 modelech
a 6 barvách, její záruční doba je 10 let.
contact@mopper.eu / www.mopper.eu

www.domcomposit.fr

Vynikající kvalita lisovaného přírodního kamene

Společnost Fabistone se specializuje na výrobu a prodej dlažeb z
lisovaného přírodního kamene a na trhu je již stala srovnávacím
standardem. Po celém světě nabízí několik výrobních sortimentů
a vyrábí dlažby, krajníky a stěny z lisovaného přírodního kamene,
které mají zaručenou krásu a vytříbenost. Její moderní výrobní
závody umožňují využití plně automatických procesů, od návrhu
a tvorby forem až po balení. Výrobky Fabistone se vyvážejí do
Španělska, Francie, Itálie, Belgie, Řecka, na Kapverdské
ostrovy, do Maroka, na Tahiti, do Kuvajtu, Egypta, Dubaje
a Bahrajnu. Bradstone a Linea Sol jsou spolu s nejnovějšími
výrobky Chelsea Pavement, Traverti Wall a Bracara
Pavement dvě produktové řady, které společnost Fabistone
vyrábí z lisovaného kamene, které nabízejí různé styly, od
moderních po rustikální.

info@fabistone.com / www.fabistone.com

Nové výměníky tepla



Společnost EJ Bowman, jeden z předních
světových výrobců výměníků tepla, uvedla v
PISCINE v Lyonu na trh nový a vylepšený sortiment
výměníků tepla pro bazény. Tento nový sortiment
zahrnuje nerezové a titanové jednotky, které
dosahují rychlosti přenosu tepla až 200 kW a tyto
nové výrobky doplňují stávající sortiment Cupro
Nickel společnosti Bowman, který je vhodný
pro přenos tepla až do 1050 kW. Návštěvníci
stánku viděli působivý krok vpřed, který
společnost EJ Bowman udělala v přenosu energie
prostřednictvím svých výměníků tepla, protože
jednotky Bowman dosahují požadované teploty
bazénu třikrát rychleji než většina jiných modelů

při současném snížení spotřeby energie i emisí
CO2. Tyto výměníky tepla, které jsou vhodné pro
komplexy rekreačních středisek, domácí bazény,
spa a horké vany, se vyrábějí z materiálů odolných
proti korozi, přičemž koncové kryty a potrubí lze
pro usnadnění údržby lehce odmontovat.

www.ejbowman.co.uk

Jako výrobce fólií a krytů bazénů je společnost Linovation
v tomto sektoru v Portugalsku průkopníkem. Má nově
vybudovaný výrobní závod o rozloze 1800m2, který je
jedním z nejmodernějších v Evropě. Díky tomuto modernímu
výrobnímu zařízení se kvalita výrobků projevuje ve velkém
množství objednávek z celého světa: např. ze Španělska,
Portugalska, Francie, Itálie, Švédska, Belgie, Izraele, Řecka a
Švýcarska. Fólie se vyrábějí z nejjemnějšího vinylu: materiálu
Renolit Alkorplan 2000/2010 a Canadian General-Tower
Infinity RT 3000. Společnost používá nejnovější kreslící
programy 3D ve formátech CAD a CAPM. Aby společnost
dosáhla vysoké kvality výrobků a povrchové úpravy, používá
nejmodernější technologii v oblasti digitálního řezání a
vysokofrekvenčního svařování.

info@linov.pt / www.linov.pt



Novinky

Nová řada ovládacích panelů pro dezinfekci vody

Díky další práci na mechanice a technických aspektech mají nové pohonné jednotky
Pool’s lepší výkonnost a umožňují snadnější údržbu. Řada ovládacích panelů na
dezinfekci vody 2010 zákazníkům nabízí široký sortiment systémů na řízení analýzy
a úpravu základních parametrů bazénové vody: Regular Timer Plus (denní a týdenní
dávkování chemikálií), Regula Zero Plus pH nebo Redox (sledování pH nebo ORP,
doporučuje se pro menší bazény), Regula 2 Plus (sledování, řízení a stanovování
pH a Redox v souladu s více restriktivními předpisy), Regula 6 Plus (slučuje
víceparametrový regulační procesor na řízení pH, chlóru, ORP a teploty a
obsahuje dálkové řízení služby prostřednictvím přenosového modulu GSM /
GPRD) a Regula Colour Silver (sledování pH, ORP a zbytkového chloru, interakce
s regulátorem vizuálním programováním systému, dále poskytuje dálkové řízení
služby). Regulátor se nabízí také ve verzi Plus, která zjišťuje více než standardní
parametry.

Novinky roku 2010-2011 ve
firmě Centralplast

info@pools.it / www.pools.it

iD4 v duchu doby

Společnost Aqua Dolce věří, že aby vytvořila udržitelný evropský trh pro volnočasové spa, je třeba
nabídnout výrobky, které předávají skutečné hodnoty wellness. Tento francouzský výrobce opětovně
navštěvuje volnočasový spa, více než 20 let zmrazený v severoamerických zákonech a zjišťuje: tělo
potřebuje znovu získat svou svobodu a komfort, aby dosáhlo dobrého stavu,
kdy každý krok cesty wellness poskytuje svému uživateli skutečný fyzický a
psychický prospěch. Výrobek iD4 je pohostinný masážní bazén, ve kterém
si každý může vybrat vlastní sedadlo a polohu, která vyhovuje jeho
představám, i sklon. Aby se výrobce držel ducha doby, prostory
nejsou odděleny, linie jsou uhlazené a lavičky pohodlné. Opěrka
hlavy ze dvou materiálů vymezuje linii vody. Povrchový design
se snadno kombinuje se zenem, deco nebo současnými
interiéry. Jednoduchost stylu zlepšuje průběh procesu
wellness. Díky svému střízlivému, harmonickému a
ergonomickému designu míří iD4 přímo k základům.
Spoléhá se na účinnost, trvanlivost a estetiku. Původně
nabízí ID4 spa výběr ze čtyř světů, které lze upravit na přání
zákazníka: klasický komfort, deco, soudobý styl nebo zen.
S velkým zájmem o udržitelný rozvoj se pozornost věnovala
zejména dopadu výrobku na životní prostředí. Protože se vyrábí ve
Francii, snižuje se nutnost přepravy. Podle výrobce se „všechny volby během
tvorby řídily touhou být ekologicky odpovědný“.

Odkládací vozík Poolstyle
s univerzálním navijákem
na hadice

SCP Europe distribuuje v současné době nový
multifunkční vozík Poolstyle, který slouží zároveň
jako vozík pro odkládání příslušenství a jako
navíjecí zařízení pro volné hadice. Vozík byl
speciálně navržen tak, aby umožnil snadné
uskladnění všeho potřebného příslušenství
nezbytného k údržbě bazénu. Navíc je
schopný pojmout do svého univerzálního
navijáku volné hadice o délce až 15m, ale také
2 nádobky s chemickými přípravky, stejně jako
příslušenství pro běžnou údržbu (podběráky,
teleskopické tyče, hlavy kartáčů, ...). Velmi
snadný k uskladnění a rychlost jeho pohybu se
přizpůsobí, má také plošinu, díky které lze rychle
provést analýzu vody. Je zabalený pouze v jedné
krabici, velmi snadno sestavitelný.
info.eu@scppool.com / www.scpeurope.com

contact@aquadolce.fr / www.aquadolce.fr

MegaGroup vyvíjí 3 nové řady filtrů pro bazény

Po posledním světovém veletrhu bazénů v Lyonu v listopadu loňského roku, společnost
Megagroup představila nové rozšíření řady pískových filtrů o tři nové kolekce produktů:
Mega MF pískový filtr z polyethylenu, Maitec RTM pískový filtr z polyesteru a filtr Mega
FSB Top a Side pískový filtr.
Mega MF pískové filtry z polyethylenu
Mega MF pískové filtry z vysokohustotního polyethylenu jsou k dispozici s komorami Top (MFV)
nebo Side po straně (MFS) v několika verzích o průměru od 425 mm až do 875 mm a jsou speciálně
určeny pro většinu domácích bazénů nebo lázní. Použití vysokohustotního polyethylenu je
zárukou dlouhé trvanlivosti a je na ně poskytována záruka 5 let. Všechny filtry jsou testované ve
výrobní továrně při tlaku 4 barů.
Nově navržený upevňovací uzavírací systém, který se používá pro kryt pro verzi Top a Side,
obsahuje také tlakoměr a zapojovací sadu.
Maitec RTM pískové filtry z polyesteru
Nové pískové filtry z řady RTM jsou vyráběné vstřikováním polyesterové pryskyřice (skelná vlákna
první třídy), vyztuženého polyesteru, který je určen speciálně pro domácí bazény. Nádrže jsou
vyráběny vstřikováním polyesterové pryskyřice. Díky použití této výrobní technologie Maitec
mají pískové filtry uvnitř nádrže všude stejnou tloušťku. Řada RTM Maitec je k dostání s velkým
horním průhledným krytem o průměru 200 mm. Tlakoměr a čištění vzduchu. Nádrže jsou k
dispozici ve verzích o průměru od 520 mm až do 900 mm. Sací kolektor ve tvaru hvězdy vyrobený
z PVC je vybaven 8 sacími koši. Nádrž Peraqua s výběrem 6 pozic a čištěním vnitřního vzduchu
pro odvzdušnění kolektorů. Všechny nádrže jsou otestovány ve výrobním závodě při 3,75 barech
a při zkušebním tlaku 2,5 baru. Nádrže mají vynikající výkon
a záruku 10 let.
Pískové filtry Mega FSB
S novou kolekcí sady FSB vybavené čerpadlem Mega SS s
předfiltrem a 2 modely pískové filtrace Top a Side, společnost
Mega nyní nabízí kompletní a vysoce konkurenceschopný
sortiment od malého filtru z vysokohustotního polyethylenu
FSB Combo s výkonem 4m3/h pro malé nadzemní bazény až
po nové filtry FSB o výkonu 16m3/h pro bazény zapuštěné do
země. Základ filtračního systému FSB je vybaven tlakoměrem
a kompletní sadou pro zapojení. Nádrž Mega FS je vyrobena
z vyztuženého polyesteru PE, který zaručuje velmi hladký
vnitřní povrch. Filtr je montován společně s čerpadlem a
předfiltrem, který je na základně. K dispozici jsou tři verze
18» 20» a 26» vybavené čerpadlem Mega SS o 0,5, 0,75
a 1,0 kW. Všechna čerpadla jsou vybavena předfiltrem s
průhledným krytem a velkým košem. Záruční doba 5 let na
nádrže a 2 roky na čerpadla a komory.
Společnost MegaGroup se skládá z 23 velkých logistických
center. Filtry Maitec a Mega jsou k dispozici ve všech
pobočkách společnosti MegaGroup. Pro více informací
navštivte naše webové stránky: www.megagrouptrade.com

Efektivní výměna z Pahlenu

Ze společnosti Pahlen pochází výměník tepla Aqua
Mex, který má nekorozivní plášť z polypropylenu
vyztuženého skelným vláknem pro vysokou
účinnost spojovaný standardně s titanovými
cívkami. Titanová cívka je sestavena z několika
jednotlivých trubic spletených do spirály, které
podle výrobce zvyšují kontaktní povrch v těle
výměníku, a je navržena tak, aby výrazně snižovala
tlakové ztráty. Aqua Mex je k dispozici o výkonu 40,
70 a 100kW a jako plně vybavené verze se dodávají
dvě jednotky s menším výkonem s oběhovým
čerpadlem na primárním okruhu, digitální teplotní
regulací, průtokovým spínačem a jednosměrným
ventilem na primárním okruhu. Říká se, že se
tyto verze „zapoj a pracuj» dají nainstalovat do
půl hodiny. Sestava pro montáž na stěnu a 63mm
šroubovací spojky se dodávají jako standard.
www.pahlen.com

Na jaře roku 2010 byly spuštěny internetové
stránky v novém moderním a atraktivnějším
designu. Dvě nejdůležitější změny na stránkách
jsou rozšíření jazykových verzí z české a anglické
nově i na německou. Druhá zásadní novinka je
vytvoření konfigurátoru na bazény pro koncové
zákazníky. Ten bude naplno spuštěn do poloviny
roku 2011 a uvažuje se i o spuštění konfigurátoru
v angličtině a němčině. Pro prodejce se chystá
konfigurátor také. Asi nejdůležitější novinkou
firmy v roce 2010 je rozšíření výběru barevných
odstínů bazénových skeletů. Na začátku
sezóny firma začala nabízet skelety nově také v
atraktivní pískové barvě. Zájem o tuto novinku
byl překvapivě velký zejména na českém trhu.
Za zmínku stojí již zaběhnutá novinka loňského
roku. Od jara 2009 je firma jako jedna z mála
produkujících polypropylenové bazény schopna
přepravovat vyrobené bazény až do velikosti
4x10 m do většiny zemí Evropy. Bazény jsou
nejpopulárnější ve Švédsku, kam směřuje téměř
polovina produkce.
info@centralplast.cz / www.centralplast.cz

OASE nové polykarbonátové
solární profily proti vodním řasám

Společnost OASE, dlouholetý výrobce lištových
krytů bazénů, uvedla na trh novou 85mm širokou
polykarbonátovou lištu s kloubovým spojem
odolným proti tvorbě vodních řas. Tato revoluční
solární lišta má patentovaný závěs, který brání
tvorbě vodních řas v ohybu. Závěs je vyroben z
černé barvy na povrchu, aby se na ohyb druhého
profilu nemohlo dostat žádné světlo. U normálních
solárních lišt z PVC nebo z polykarbonátu mohou
řasy do závěsu profilů snadno vrůstat. To proto,
že závěs není proti teplu a světlu chráněn. V
minulosti si na tento problém stěžovalo skutečně
mnoho zákazníků. Díky novému profilu by měl
být tento nedostatek již odstraněn. Díky své šířce
(85 mm) může tento lištový kryt bazénu pomoci
do jisté míry zvýšit bezpečnost bazénů.

info@oase.be / www.oase.be

Nová značka T-Cover

Společnost POOL’S představuje svou novou značku T-Cover, která
je synonymem pro teleskopické kryty. Kolikrát jste si na jaře a
na podzim říkali, co by mohlo být nejlepším řešením pro delší
využití vašeho bazénu? Odpovědí je T-Cover, který bazén chrání a
udržuje správné klima v mezisezóně, umožňuje údržbu menších
bazénů, snižuje ztráty vody odpařováním a brání náhodnému
pádu dětí a domácích zvířat přes dveře, které se posunují spolu
se zámkem. Každé zastřešení T-Cover vychází z konkrétních
potřeb realizace. Kryty se montují pomocí vytlačované hliníkové
slitiny spojované vnitřními spojkami a nerezovými šrouby,
povrchy jsou vyrobeny z průhledného polykarbonátu na střeše a
z bezpečnostního skla u vertikálního povrchu. V zemi nemusí být
žádné vodicí lišty, protože rolování každého modulu se zajišťuje pomocí teflonových koleček, která usnadňují
otvírání a zavírání. Kryt může být vybaven i dvěma radiově ovládanými motory napájenými ze solárních panelů.
Chcete-li do svého prostředí získat co nejlepší teleskopický kryt, můžete si vybrat z široké palety barev, dokonce
i s efektem dřeva. Do krytu je možné vsadit i dveře nebo zasouvací okna. Různé typy teleskopických krytů
T-Cover zahrnují: plné kryty, plné s dvojitou střechou, opřené o jeden úhel, opřené o jednu střechu, opřené
o dvojitou střechu. Teleskopické kryty T-Cover se mohou používat na veřejná zařízení, jsou k nim dodávány
výpočty a osvědčení vydávaná v pozemním stavebnictví. Tyto kryty se snadno umísťují do všech podniků, ve
kterých chcete vytvořit užitečný prostor jako např. terasy nebo venkovní prostor, abyste své obchody zvýšili.
info@pools.it / www.pools.it

Novinky
Řada PRO řešení na míru

Společnost PoolTechnics je výrobcem sortimentu
konceptů solární energie (PoolSolar) a čtyř různých
typů bazénových krytů: HydroDeck, ThermoDeck,
EcoDeck a SafeDeck. Všechny tyto kryty se vyrábějí na
míru a k dispozici jsou v různých povrchových úpravách
a barvách. Kromě standardního výrobního programu
pro soukromé bazény má společnost i řadu PRO, která
nabízí řešení na míru, jako např. velmi velké (veřejné)
bazény, rolovací systémy umístěné v extrémní hloubce,
systémy připojené ke stěně nebo stropu, velké mobilní
systémy, atd. Všechny výrobky jsou odolné a mají
dlouhou životnost. Ve společnosti PoolTechnics jsou
hlavní prioritou kvalita, trvanlivost, bezpečnost a design. Díky vysoké kvalitě výrobků se poskytují dobré
záruční doby. Plně automatizovaný výrobní a objednávkový proces zaručuje, že je společnost PoolTechnics
rychlá a precizní. To znamená, že zákazník se může spolehnout na důkladně naplánované a rychlé dodací
lhůty.

info@PoolTechnics.nl / www.PoolTechnics.nl

Další generace Waterco

Mezi výrobky, které v roce 2011 uvede společnost
Waterco na trh, je Multicyclone Plus, který
spojuje výhody současného předřazeného
filtru Multicyclone s filtrem o rozloze 0,09 m2 s
výměnnou vložkou. U bazénů do 80m³ není díky
Multicyclone Plus nutný tradiční pískový filtr nebo
filtr s výměnnou vložkou, čímž se snižuje stopa
filtračního systému. Tento design znamená, že se
celý filtrační systém bazénu může nainstalovat
vertikálně na standardní bazénové čerpadlo nebo
na základnu vedle oběhového čerpadla.



Partnerství mezi společnostmi Filters4Spas a Darlly svižně
a efektivně pokračuje v budování značky Darlly

Společnost Filters4Spas je nejrychleji rostoucí evropský dodavatel
vložek do bazénových filtrů, který dál buduje svou síť distributorů
a maloobchodních prodejců v Evropě, na Středním Východě,
v Indii a na vznikajících trzích. Společnost Filters4Spas Limited
se sídlem ve Velké Británii, kterou založili Philip Moseley a Gil
Gingell, se zaměřuje výhradně na dodávky vysoce kvalitních filtrů
s výměnnou vložkou Darlly pro obchody s bazény a spa. Společnost
Filters4Spas vytvořila podrobný online identifikační systém filtrů ve
čtyřech jazycích, který tomuto obchodu poskytuje snadný způsob
identifikace filtrů s výměnnou vložkou pro bazény a spa.
Jejich internetové stránky poskytují odborníkům i další užitečné
informace ve více jazycích, navíc ve vývoji je mnoho vynikajících
nových online prvků a několik inovací výroby, jako zcela nová
antibakteriální vložka, která bude na trh uvedena počátkem roku
2011. V současné době má společnost Filters4Spas ve Spojeném
království na skladě více než 10 000 filtrů s výměnnou vložkou, ale plánuje se již pokročilá fáze distribuce
ze Švédska, Holandska, Francie, Portugalska, Švýcarska, Irska a Polska, která zjednoduší logistiku při
současném zajištění mnohem lepších dodacích nákladech pro každý region.
Expanze bude efektivní a rychlá. Společnost Filters4Spas plně věří kvalitě a efektivitě svých výrobků.
Když si zakoupíte jeden z jejích filtrů, obdržíte 12měsíční záruku na spokojenost. Momentálně společnost
Filters4Spas aktivně hledá další distributory a maloobchodní prodejce.
info@filters4spas.com / www.filters4spas.com

Bazény pro každý vkus

Ušetřete energii s Besgo a AS
Control Plus

Bazény s přelivem mají významnou nevýhodu –
ztrátu energie při odpařování v místě přepadávání
vody přes okraj bazénu. Společnost Aquasolar
přichází s řešením této nevýhody.
Díky použití komory Besgo se 3 ventily a
regulačním boxem AS Control Plus, může být
voda vtažena otvorem na dně nádrže v závislosti
na venkovní teplotě. V rámci šetření (přímé sání z
nádrže) již voda neprotéká přepadovým žlábkem.
Odpařování a následná ztráta energie jsou tak
značně snížené. S počáteční investicí nižší než 3000
euro je možné ušetřit 12 000 kW za sezónu..

www.waterco.eu

www.aquasolar.ch / www.besgo.ch

Preformati Italia spouští EPS SYSTEM

Jedná se o samonosné modulové konstrukce, které se dodávají v nejrůznějších provedeních, již hotové
k instalaci a které nahrazují nebo doplňují tradiční zděné stavby bez odborné pomoci. Jsou vyráběné z
pěnového polystyrenu, nesou označení původu, mají samohasicí vlastnosti (EPS AE) a vysokou hustotou,
jsou hlazené a vyztužené skelným vláknem, nepropustné, pro jakékoliv použití. Modulové, rovné, kruhovité
nebo dle vlastního návrhu, všechny konstrukce jsou sestavovány pomocí počítače a zhotovovány bez
použití forem. Výsledkem je “tvárnice” s dokonalými poloměry zakřivení a pravidelným povrchem pro
profesionální položení
Tyto konstrukce jsou výsledkem pečlivé analýzy veškerých problémů na stavbě souvisejících s tradičními
stavebními pracemi, proto jsou odrazovým
můstkem pro nové, moderní a inovativní
stavby:, rychlé, bezpečné, čisté a levné.
Heslo zní PERSONALIZACE. A právě z
tohoto konceptu vychází pečlivá studie
jak technických návrhů, tak vodovodních
a elektrických přípojek. Naše firma je
připravena uspokojit nejrůznější potřeby
zákazníka.

info@preformatiitalia.it / www.preformatiitalia.it

Společnost RP INDUSTRIES postavila od svého založení v roce 1994 již více než 40 000 bazénů po celém
světě. Tato portugalská společnost nyní aktivně působí v mnoha zemích, jako např. Portugalsku, Španělsku,
Francii, Itálii, Švýcarsku, Belgii, Rumunsku, Maďarsku, Řecku,
Srbsku, Rusku, Maroku, Alžírsku, Angole, na Kapverdských
ostrovech a Tahiti. Při navrhování bazénů používá společnost
ocel Spectron o tloušťce 2,5 mm, což umožnilo rozšířit záruku
poskytovanou na ocel na 30 let. Společnost RP INDUSTRIES
nabízí profesionálům ve světě bazénů různá řešení
a vyniká díky svému širokému sortimentu výrobků.
Tento sortiment zahrnuje bazény Soleo - bazény
vyrobené z oceli a betonu, bazény Inoblock - 100%
betonové bazény s dvojitou tepelnou izolací,
bazény Overflow - 75/100 fóliové bazény s
přetokovým systémem Finnish, betonové
bazény Naturalis vyrobené z imitace dřeva nebo
bazény DynamicPanelPool, veřejné plavecké bazény.
info@rppiscines.com / www.rppiscines.com

Kompatibilní jednotka pro solné elektrolyzéry

Před dvěma lety zahájila společnost Pool Technologie prodej řady KAWANA, jednoho z největších výběrů
kompatibilních a výměnných jednotek pro solné elektrolyzéry. V roce 2010 byla nabídka
obohacena o nové značky: zejména NATURAL CHLOR, SALTMATE, AUTOCHLOR. V roce
2011 se nabídka opět rozšířila o nové původní jednotky největších značek:
AIS, HAYWARD, PACIFIC INDUSTRIE, REGUL ELECTRONIQUE, K-CHLOR…
Tyto kompatibilní jednotky využívají nejnovější technologie, jako
jsou pevné desky namísto roštů, kabely s odpojitelnými konektory,
klouby ... Výhodu tohoto konceptu lze shrnout jednoduše:
jeden dodavatel pro velké množství modelů. Tyto jednotky jsou
distribuovány u více než 600 prodejců po celé Evropě. K dispozici je již
také katalog KAWANA 2011.
contact@kawana.fr / www.kawana.fr

Samostatné vysavače pro bazény
a lázně

Řada Pool Blaster od společnosti Water Tech je dostatečně
výkonná, aby vyprázdnila celý váš bazén nebo lázně během
několika minut, nebo cíleně je během několika sekund vyčistit.
Tyto přístroje pracují na jakémkoli povrchu: betonu, cihlách, PVC
nebo laminátu. Jejich výkonné vestavěné čerpadlo z nich vytváří velmi
robustní sací systém bez hadic, čerpadel nebo elektrických kabelů a bez
jakéhokoli dalšího připojení na filtrační systém. Adaptují se na všechny
druhy teleskopických rukojetí pro čištění na větší vzdálenost a mohou se používat
jako přenosné čističe. Jsou vybavené kolečky pro betonové bazény, kartáči z PVC, hubicí pro
cílené čištění, nabíječkou baterií (podle typu přístroje) a filtračními sáčky s velkou kapacitou,
které lze také snadno vyčistit.
international@watertechcorp.com / www.watertechcorp.com

zz

Kryty bazénů

Pokračování ze strany 1

Tento trh se rozvíjí velmi rychle, dnes již 25 let. Svého vrcholu
dosáhl díky většině přístřešků, které spojují kvalitu a výkonnost. Existují dvě hlavní skupiny bazénových přístřešků:
Nízké přístřešky používané jako kryt
Tyto přístřešky prošly výjimečným vývojem, který je částečně
výsledkem skutečnosti, že lidé chtějí, aby byly bazény
bezpečnější. Jsou často teleskopické a před odnímatelnými
přístřešky se jim dává přednost, aby se dosáhlo snadné a flexibilní manipulace, kterou lze i motorizovat.
Středně vysoké přístřešky používané na plavání
Jedná se o přístřešky, které nabízejí pobytovou a užitkovou
plochu, u středně vysokých minimální, a u vysokých neomezenou. Tyto přístřešky usnadňují „POHODLNÉ“ a zároveň „MIMOSEZÓNNÍ“ plavání, přičemž bazény chrání a zvyšují jejich
bezpečnost. Toto je důvod, proč jsou čím dále víc úspěšné, a
Abrisud
proč během několika posledních let zaznamenaly výjimečný
růst.
Vytvářejí prostor pro pohostinnost a relaxaci,
které jsou vyhledávány zejména v těchto dnes,
kdy vládne stres.
Pozorujeme proto i růst velikosti přístřešků, aby
se do nich daly přidat prostory pro fitness, kde
se často instalují masážní spa, turecké lázně
Hammam nebo jiné sauny…
Pohodlné plavání… mimosezónní plavání… plavání za nepříznivého počasí… právě toto jsou
důvody, proč již není zakrývání bazénu a možnost
používat ho jak a kdy chceme nutností, která se
omezuje jen na několik vyvolených.
Sesame Fusion
Krytý bazén byl něco, co bylo ještě před několika
desítkami let vzácným privilegiem, ale díky moderním bazénům jsou nyní dostupné většímu
počtu lidí.
Vysoké přístřešky na plavání
Vysoké přístřešky prošly výrazným vývojem, pokud jde o technickou úroveň a estetický aspekt,
protože umožňují úspěšnou integraci ve všech
místech.
Tyto přístřešky jsou pevné nebo teleskopické,
hranaté nebo klenuté, každý si zde najde, co
hledá.
A. di Arcobaleno
Zajišťují pohodlnou plaveckou sezónu chráněnou
před větrem a nepříznivým počasím.
Plavecký kalendář se obvykle dělí na tři sezóny:
- 4 - 5 měsíců u nevytápěných bazénů
- 6 - 8 měsíců u vytápěných bazénů
- celý rok u vytápěných bazénů a vhodných vytápěných přístřešků typu CLIMABRIS.
Přístřešky přinášejí ve všech případech neocenitelný komfort: DOSTUPNOST!
Nejdůležitější výhoda, protože nic není víc frustrující, než když nemůžete využívat komfort, kdy
potřebujete, jako ti, kdo se rozhodnou v
určitou dobu si zaplavat a jsou odrazeni
kvůli větru, dešti, znečištění a tmě.

BIO-SUN: pitná vody všude a pro všechny!

Přístup k pitné vodě všude a pro všechny na celém světě, je odteď realitou díky
produktu BIO-SUN, fotovoltaickému zařízení, které je snadno ovladatelné a které
vytváří pitnou vodu kombinací dezinfekce pomocí UV záření a sluneční energie.
Navrženo společností BIO-UV, prvním francouzským výrobce UV zařízení pro úpravu
vody, ve spolupráci se společností PHAESUN, výrobek BIO-SUN, s patentovanou
koncepcí, se na trhu objevil v listopadu 2010. Tato stanice na dezinfekci vody má
výhodu v tom, že je samostatná, s jednoduchým designem, snadnou údržbou a
je levná. Díky jemné filtraci přes zeolit, UV lampu a solární panel, tato stanice
umožňuje poskytnout pitnou vodu lidem, kteří ji nemají, a to za použití jediné
energie, slunce, přirozeným zdrojem, který je navíc zdarma. Stačí naplnit zásobník
vodou ke zpracování, ta je následně filtrována, dezinfikována UV paprsky (UV-C).
Voda se stane poživatelnou během několika sekund! BIO-SUN poskytne 2m3 pitné
vody za den, což odpovídá uspokojení potřeb 80 až 100 osob.
export@bio-uv.com / www.bio-uv.com

Anna: kulaté lázně pro společné chvíle

Po modelech Lisa, Augusta, Julia, Laura, Sophia a Flora, rozšiřuje
holandský výrobce lázní, společnost 4SeasonsSpas, nový
prvek k této řadě s názvem Anna. Jedná se prostorné a
luxusní lázně. Jejich tvar a přirozené křivky jsou nejen
estetické, ale nabízejí také příjemné místo pro setkání
s přáteli nebo s rodinou. Každé ze 6 ergonomických
sedadel je samostatné. Design a variabilita navržených
trysek, kterých je celkem 57, umožňuje velmi pohodlnou intenzivní hydromasáž. Ve skutečnosti mají více
trysek než standardní klasické lázně. Kromě toho, jejich
4 křesla nabízejí masáž nohou, která zajistí celému tělu
komplexní pohodlnou relaxaci. Tyto vlastnosti představují
nejvýznamnější vylepšení těchto kruhových lázní.

info@4seasonsspa.com / www.4seasonsspa.com

Solární kolektor z polymerové pěny pro snížení
nákladů za energii

Společnost MAGEN Eco-Energy je předním mezinárodním světovým výrobcem solárních
kolektorů. Společnost oznamuje uvedení solárních kolektorů z polymerové pěny eco
Flare. Tento výrobek je navržen jedinečným způsobem tak, aby drasticky a účinně snížil
náklady na ohřívání vody. Je vhodný pro širokou škálu zařízení, od ohřívání vody pro
jeden dům nebo byt až po ohřívání velkého množství vody v hotelích a průmyslových
zařízeních. Speciálně vyvinuté složení z polymeru mu umožňuje odolat nejtvrdším
klimatickým podmínkám. Srdcem produktů Magen je založená na technologii
vstřikování. Kromě toho společnost Magen získala oficiální uznání za ekologické
řešení a získala také certifikát ISO 14001:2004, nejvyšší mezinárodní standardu
pro systémy environmentálního managementu (EMS).

info@magen-ecoenergy.com/ www.magenecoenergy.com

Když se z otvírání a zavírání sekcí krytu
stane radost

Společnost ALUKOV HZ začíná nový rok prezentací své nejnovější
inovace pro sezónu 2011: EASY-UP, technického řešení pro zavírání a
otvírání jednotlivých sekcí krytu. Toto řešení, které splňuje bezpečnostní
normy AFNOR, poskytuje při otvírání a zavírání segmentů krytu nový
komfort. Jedná se o první plně integrovaný řídicí systém v horní poloze
umístěný ve výšce okolo 60 až 90 cm nad zemí v závislosti na výšce
samotného modelu krytu. Uživateli umožňuje pohodlnější manipulaci
se segmenty, aniž by se musel shýbat ke spodní části krytu. Toto řešení
drží krok s nejmodernějšími trendy svým moderním obloukovým a
barevným designem a je přirozeným rozšířením aerodynamického
oblého designu řady NEOTM společnosti ALUKOV. Tato exkluzivní
inovace bude po celé Evropě k dispozici prostřednictvím distribučních
maloobchodů IPC Team od 1. února 2011. V České republice bude
oficiálně uvedena na trh od 1. března.

Paradiso - enclosure without rails
Sokool

ipc@poolcover-ipc.com / www.alukov.cz / www.poolcover-ipc.com

Inovativní lázně

Casablanca by Albion

Solitaire jsou futuristickými lázněmi, navrženými a vyrobenými společností USSPA, přinášejí zásadní inovace ve 4 oblastech, a získaly 3 patenty. Design lázní obsahuje nové materiály, jako je Corian, kombinovaný
s akrylátem; mobilní prvky v sedadlech umožňují nastavení výšky podle velikosti uživatele pro maximální
pohodlí. Automatický kryt lázní umožňuje zavřít lázeň
pouhým stisknutím tlačítka. Z hlediska elektroniky
jsou lázně vybavené novým softwarem, vyvinutým
USSPA, s dotykovým displejem 10,4’’ přinášejícím
nové dimenze v oblasti ovládání lázní, včetně inteligentního systému pro čištění vody a je vybaven funkcemi
nejnovější generace, jako je doporučení, alarmy, dálkový přístup k údržbě nebo statistiky používání.
Tyto lázně získaly již dvě ocenění:
byly oceněné německým odborným
časopisem Haus & Wellness jako výrobek
měsíce ledna 2011 a na Mezinárodním veletrhu v Lyonu ve Francii získaly ocenění jako
Překvapivá novinka v kategorii Lázně.
usspa@usspa.cz / www.usspa.eu

Novinky
Vestavené lázně
Regina s kaskádou

Společnost C.P.A. sro představuje novou škálu hydromasážních van Spa
Italia, se kterými si přeměníte vlastní
dům v ráj odpočinku, jenž ve Vás zanechá pocit zdraví a radosti. Zvláště inovující je profesionální lázeň Regina, vestavěná hydromasážní vana
jako vhodný doplněk každého bazénu se stylovou elegancí. Její elegantní a inovativní tvar se přizpůsobí
jakémukoliv bazénu, přičemž je charakterizován klasickou nebo moderní geometrií. Plovací bazén, podporovaný lázněmi Regina pro hydromasáž, tvoří dokonalé spojení, jež učiní odpoledne zcela zvláštním:
po plavání se budete těšit z blahodárných účinků vše objímající masáže, která je ideální kombinací k znovunalezení správné rovnováhy. Regina má 5 sedadel, schválně koncipovaných tak, aby na nich každý ze
sedících čelil těm ostatním, tak aby se mohl těšit z relaxačního účinku svých hydromasážních trysek a
svých vzdušných proudů také ve společnosti přátel. Lázně Regina jsou k dispozici kromě jiného také v
nezávislé verzi jako skutečné lázně, použitelné jak v zimě, tak v létě.
www.cpa-piscine.it / www.acquaform.it

Nová řada robotických vysavačů pro veřejné a
společné bazény od 25 do 50 metrů

S 23 roky zkušeností, prodejem více než 3 500 robotů po celém světě a s
distribucí do více než 25 zemí, společnost HEXAGONE France Manufacture
přetváří svou řadu profesionálních vysavačů s modely CHRONO 510 a
CHRONO 730. Vybavený vozíkem s navíjením kabelu, bude robot CHRONO
spojený s bazénem a bude podávat výkon 50 m3/h – 833 l/min, jednoduché
použití (tlačítko “START”, okamžité spuštění nebo naprogramované na práci v
noci), vlastní přizpůsobení na všechny typy povrchu a tvary, může pracovat
v náhodných nebo systematických pohybech (pásmové rozdělení), rozhraní
člověk-stroj s inteligentním rádiovým ovládání, důmyslný systém plug
and play umožňující extrémní zjednodušení údržby. V současné době
pravděpodobně nejlepší poměr kvalita /cena na trhu.

info@myhexagone.com / www.myhexagone.com

Nová řada bazénových odvlhčovačů

Microwell, Ltd., výrobní a prodejní společnost s více než 7letou tradicí na trhu, uvádí novou řadu
odvlhčovačů pro bazény DRY, a to modely DRY 800 a DRY 1200, elegantní
přístroje za dostupnou cenu. Tyto přístroje jsou určeny pro místní kryté
bvazény větší velikosti s plochou od 90 do 120 m². Tyto nové tiché a
účinné odvlhčovače, inovativní a s moderní mdesignem, jsou k dispozici
v provedení se stříbrnou metalízou. Další novinky slovenské společnosti
Microwell DRY Precision 100 a DRY Easy 200, bezdrátové měřiče vlhkosti
pro účinnou regulaci vlhkosti a teploty. Používají nejnovější digitální
technologie pro zpracování dat, za použití moderního měřícího přístroje,
vybaveného výkonným čidlem ze silikonu, které zajišťuje přesnou kontrolu
a dlouhodobé nastavení parametrů, přístroj DRY Precision nabízí také
funkci ukládání údajů se sekvenčním zpracováním statistik pro optimalizaci
provozu zařízení.

microwell@microwell.sk / www.microwell.sk

Technol uvádí Coral a Balearic

Slovinský výrobce filtrů uvedl během salonu Interbad Stuttgart na trh novou
řadu vysoce kvalitních válcovaných filtrů. Modely Coral se dokonale hodí pro
soukromý trh, lázně a hotely, zatímco modely Balearic budou vhodné pro veřejné
bazény, kde je vyžadována norma DIN. Budoucí plány zahrnují výrobu filtrů s
procesem výroby RTM, což umožní dosažení lepších mechanických vlastností a
hladkého vnitřního a vnějšího povrchu. Průměry, které jsou k dispozici v mm:
500, 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000. Výška pískového lože: 1.0m, 1.2m.
Filtrační systémy: s tryskou ve spodní části nebo po stranách.

technol@siol.net / www.technol.si

POOL TECHNOLOGIE konsoliduje svou
přítomnost na českém trhu

Za poslední 3 roky, francouzský výrobce spolupracuje úzce s distributorem POOLTECHNIKA S.R.O. Společně
tyto dvě společnosti přispěly k rostoucímu úspěchu používání solné elektrolýzy v České republice, a to i
prostřednictvím přístroje POOLSQUAD 2G, prvního 100 % automatického elektrolyzéru, který je šetrný
k životnímu prostředí. Tento elektrolyzér získal ocenění na Mezinárodním salonu v Lyonu ve Francii, v
kategorii POOL ECO ATTITUDE, díky pokročilé technologii, která poskytuje
komfort a klid s co největším ohledem na zdraví a životní prostředí. Tento
přístroj je vybaven progresivním přepólováním, funkcí super chlorování na
požádání a funkcí « klapka » pro automatické snížení výkonu. Analýza a
regulace volného chloru se děje podle potřeby a jejich míra je vyjádřena v
ppm. Vyzdvihuje snadnou a hospodárnou údržbu, protože žádné činidlo
již není nutné. Regulace pH je úměrná objemu bazénu a naměřené
hodnotě, která je navržená v návaznosti na uloženou paměť. Tento vysoce výkonný systém je navržen pro snadnou instalaci, a to především
díky buněčné linii, držáku nástrojů a komoře pro analýzu. Je k dostání s
vysvětlivkami v 9 jazycích, včetně
češtiny. POOL TECHNOLOGIE bude
míst svůj stánek B13 v hale 2.

contact@pool-technologie.fr / www.pool-technologie.fr



Přizpůsobitelné elektrolyzéry

Společnost Corelec je francouzský výrobce
solných elektrolyzérů a regulátorů pH. Tyto
přístroje, prodávané zejména pod značkou
Aqualyse, jsou charakteristické svojí jednoduchostí, robustností, velmi snadným způsobem
použití a výjimečným poměrem kvalita-cena.
Corelec distribuuje tyto přístroje profesionálním zákazníkům, zejména ty střední velikosti
(s odběrem od 20 do 200 přístrojů za rok),
kteří chtějí využívat schopnosti a reaktivnosti
přímého výrobce specializujícího se na úpravu
vody. Corelec odesílá své výrobky například do
24 hodin a odpovídá na všechny žádosti nebo
technické otázky do půl dne. Kromě toho jsou
přístroje Corelec koncipovány tak, aby se snadno
přizpůsobily, dokonce i v rámci malých sérií. Jsou tedy k dispozici v jazyce a případně i pod vlastní značkou
distributora. V rámci svého rozvoje hledá společnost Corelec distributory na trzích střední Evropy.
loic@corelec.eu / www.corelec.eu

WELLIS uvádí BAHAMA

Nový model z rodiny lázní od
společnosti Wellis se nazývá BAHAMA:
lázně, které nabízejí kompletní relaxaci
pro 6 osob najednou. 3 nadrozměrná
čerpadla poskytují dostatečný výkon
pro provoz 66 vzduchových trysek
pro hydroterapii a 99 masážních
bodů. Výborná zkušenost s těmito
masážemi je podtržena ještě světelnou
chromo terapií, které má pozitivní vliv
na biologické aktivity lidského těla.
Generátor ozónu pro dezinfekci vody
a trojitá izolace přispívají výrazně
ke snížení provozních nákladů a
zmírňují dopad na životní prostředí.
Tím, že kombinuje orientální kulturu
masáže a pokročilé západní technologie hydroterapie, je výrobek Wellis BAHAMA na cestě k úspěchu.

www.wellisspa.com

Pol-Glass přináší pro akvaparky soustavné inovace
Společnost Pol - Glass je rychle rostoucí soukromá
společnost založená v roce 1989 v polském Štětínu. Její
hlavní činností je výroba vodních skluzavek, dětských
hřišť a akvaparků. Díky použití technologicky vyspělých
materiálů je laminát odolný proti nárazu a mechanickému poškození, proti „agresivnímu“ prostředí bazénů
a je barevně stálý. Společnost nabízí mnoho různých
druhů skluzavek: mírné rodinné skluzavky, rychlé
skluzavky jako Kamikaze, skluzavky s multimediálními efekty (Black Hole), neobvyklé konstrukce jako
Space Bowl, Pendulum a Comet, a široký sortiment
hraček a tematických hřišť. Svou nabídku společnost
Pol-Glass nedávno obohatila o dvě nová řešení: tvrdá
spojení (bezešvá spojení) a prvky bez podélné příruby.
Hlavní výhodou těchto nových řešení je lepší pohodlí
při skluzu, hladší povrch, prevence uchycování plísní
a baktérií a menší potřeba údržby. V neposlední řadě
patří mezi novinky i tepelná izolace vodních skluzavek,
která zabraňuje tepelným ztrátám.

office@pol-glass.com / www.pol-glass.com

Solná elektrolýza
řešení respektující životní prostředí

Sarah Guezbar
Ředitelka Vývoje a Komunikace
Bazénové technologie

Austrálie používá solnou elektrolýzu pro upravování vody v rodinných bazénech již od 70. let a tento způsob úpravy je stále významný. Za posledních patnáct let se na vývoji trhu s bazény podílejí také ostatní
výrobci, především evropští a američtí. Tito výrobci mají i dnes v této oblasti významný podíl na trhu.
Solná elektrolýza je jednoduchým elektrochemických procesem. Ze slabého vodného roztoku chloridu sodného, obvykle 3 až 7 g soli na 1 litr, vyprodukuje elektrolytická jednotka silný dezinfekční prostředek:
plynný chlor. Jednotka (nebo elektroda) je vyrobena z titanových destiček polarizovaných jednosměrným proudem. Přivedení slané vody do elektrody umožňuje získání dezinfikované a dezinfikující vody. Bakterie, chloraminy a řasy jsou odstraněny beze zbytků a bez znečištění. Bakterie jsou zdrojem infekcí, chloraminy jsou zdrojem alergií a vodní řasy způsobují zakalení nebo zezelenání vody.
AstralPool Chlore Elite

Princip solné elektrolýzy je “přirozeným koloběhem”: vlivem
UV záření se sůl znovu vytvoří. Je tedy znovu k dispozici pro
další cyklus.
Dodatečné přidáváni soli však bude nicméně nezbytné, aby
byla překonána ztráta vody způsobená stříkáním, případnými
úniky díky netěsnosti nebo umýváním filtru.

Pacific Industrie

Elektrolyzér obsahuje 2 složky: jednotku elektrolýzy, nazývanou
také elektrodou, a elektronickou skříňku.

Zodiac EI

ProMATIC de Monarch Pool Systems

Elektronická skříňka
Kontrolní modul je “inteligentní” složkou elektrolyzéru.
Můžeme řící, že na trhu existují 2 druhy elektrolyzérů: prvním
druhem jsou monopolární elektrolyzéry a druhým typem jsou
bipolární elektrolyzéry.
První mají tu výhodu, že jsou ekonomické. Nicméně využívají
čištění jednotky pomocí kyseliny. Proto nejsou vhodné v
případech, kdy se jedná o tvrdou vápenatou vodu.
Druh elektrolyzérů s opačnou polaritou zahrnuje širokou škálu
a zahrnuje dvě hlavní technologie.
První technologie využívá elektroniku s mechanickým relé. Tato
technologie umožňuje přepólovaní pomocí přepínání relé. To
má za následek přechodný špičkový proud v jednotce, což
časem snižuje životnost jednotky. Protože je tato technologie
jednoduchá pro použití, nacházíme ji spíše v nabízených
základních přístrojích. Přepólování může být spuštěno na
pokyn, a to samotným uživatelem nebo spíše automaticky za
pomoci elektroniky. V tomto případě je přepólování provedeno
při frekvenci, kterou uživatel nemůže změnit a kterou každý
výrobce předem nastaví na vlastní danou hodnotu.
Nevýhodou těchto elektrolyzérů je, že frekvence přepólování
není stejně uzpůsobená pro všechny typy vod. Ve skutečnosti,
čím je voda tvrdší, tím musí být frekvence přepólování vyšší,
aby bylo zabráněno zanesení jednotky. Přesto však musí být
seřízení provedeno opatrně: příliš časté přepólování bude mít
za následek významné snížení životnosti jednotky, zatímco
nedostatečné přepólování způsobí předčasné zanesení
jednotky a tím únavné zasahování uživatele.
Ze svého hlediska, druhá technologie využívá elektronické mikroprocesory a umožňuje zejména řídit proud.
Tato modernější technologie má mnoho výhod. Některé z těchto elektrolyzérů zajišťují samočištění pomocí
nastavitelného přepólování. Nastavíme frekvenci přepólování v závislosti na tvrdosti vody. Navíc je toto přepólování
nazýváno progresivní, protože probíhá velmi pomalu. Chrání jednotku tím, že odstraní jakékoli riziko špičkového
proudu, a tím i jakékoli riziko potrhání potažení destiček, na rozdíl od přepólování s využitím mechanického relé.
Intellichlor de Pentair

Pro informaci:
V současné době je přijatelná životnost jednotky v řádu 4 až
5 sezon. Během nákupu je dnešní zákazník velmi citlivý na
náklady za náhradu jednotky.
Nabídka se nyní rozrostla; kromě jednotek pocházejících
přímo od výrobce se objevila na trhu také řada alternativních
kompatibilních jednotek. V tomto druhém případě je však
nutná ostražitost, jak co se týče kvality materiálů, tak co se
týče montáže.
Nabídka je velmi široká a není vždy snadné se v ní
zorientovat. Stále nejjednodušší je však vybrat si mezi
hodnotami osvědčenými na trhu.

PoolSquad by Pool Technology

Jednotka elektrolýzy
Jednotka elektrolýzy se skládá z titanových destiček potažených
obvykle oxidy ruthenia a iridia.
Kvality titanu a jeho potažení má zásadní význam jak pro výkon
sterilizace, tak pro dlouhověkost spotřebitelné části, kterou je
elektrolytická jednotka.

Některé elektrolyzéry jsou dokonce vybaveny i pamětí
přepólování. Díky tomu spustí elektrolyzér po ukončení
filtrace cyklus přepólování s přihlédnutím k době, po kterou
již byla filtrace prováděna před jejím přerušením.
Co se týče výkonu dezinfekce, technologie řízení proudu
pomáhá také zajistit konstantní výrobu chloru.
Všechny tyto vlastnosti jsou zárukou výkonu a výrazně
prodlužují životnost elektrolytické jednotky. To také
některým výrobcům umožňuje nabízet prodloužené
záruční doby.

Corelec

Konečně, v závislosti na rozpočtu a často podle používané
technologie, nabízí elektrolyzér více či méně funkcí, díky
kterým jej můžete nastavit podle specifických vlastností
zařízení a zvýšit tak uživatelský komfort.

Různé možnosti a funkce, které jsou na trhu k dispozici:
- Samočištění jednotky přepólováním
- Samočištění nastavitelné v závislosti na tvrdosti vody
- Automatický expoziční režim ke snížení výroby chloru,
pokud je clona uzavřena
- Funkce Boost pro vyšší výrobu chloru v případě špatného
počasí nebo časté frekvence
- Alarmy: nedostatek soli, nedostatek vody, teplota,
nedostatečná doba filtrace...
- Automatické zazimování a jarní spuštění
- Test elektrolýzy
- Výpis historie...
Jednoduchá a účinná, solná elektrolýza má mnoho výhod:
Klid: bazén je automaticky dezinfikován
Šetrnost k životnímu prostředí a bezpečnost: nízká spotřeba
energie, není nutné pracovat s chemickými dezinfekčními
prostředky, skladovat je nebo je kupovat
Komfort: čistá voda, zdravá a průhledná
Zdraví a spokojenost: terapeutické, slaná voda nedráždí oči
a nevysušuje pokožku.

Hledáme distributory
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Evolution Spas
Tato rubrika vytvořená na internetu
– nejsledovanější a přeložená do sedmi jazyků
(francouzštiny, angličtiny, španělštiny, němčiny,
italštiny, rumunštiny, češtiny…) – pomohla zahájit
a rozšířit více než stovku produktů a materiálů
mezi profesionály v Evropě a ve zbytku světa.
Dnes mnoho šikovných profesionálů hledá v této
rubrice a pravidelně ji sleduje, aby zde nacházeli
nové výrobky, které by mohli distribuovat.

Lázně, které jdou s dobou
V uplynulých letech, přepracovala společnost Evolution Spas celou řadu svých lázní.
Klienti mohli odhalit některé z těchto nových technologií, které byly pečlivě otestované: 3Zones dezinfekce, kombinaci generátoru ozonu se směšovací komorou,
velmi účinný UV systém a 1-mikronový filtr s ionty stříbra. Tento poslední zajišťuje
jasnější vodu s menším obsahem chemických látek, a to i bez chloru s produktem
Aqua-Perfect, který je 100% biologicky odbouratelný.
www.evolution-spas.com

DELUXE SPAS

NEJLEPŠÍ POMĚR KVALITA- CENA, VELKÝ VÝBĚR LÁZNÍ
Vyšší ziskové šarže, spolehlivé prvotřídní světové výrobky, vysoce kvalitní, určené
k dlouhé životnosti a s vynikajícím růstovým potenciálem, návratností investic a «
územně » chráněné. Marketingové oddělení pracuje s vámi a s vašimi klienty a nabízí jim nejlepší možné služby. (Naši obchodníci vám potvrdí, že být distributorem
lázní Deluxe Spas bylo dobrým rozhodnutím a přispělo k jejich dalšímu růstu). Dnes
existují příležitosti pro výrobce vybavení, projektanty, maloobchodníky i velkoobchodníky.
sales@deluxespas.cn

EMAUX

Pool and Spa systems (Bazénové a lázeňské systémy)
S více než 33letou mezinárodních zkušeností v oblasti technologie vody se zvláštní
odborností v oblasti čerpadel a bazénových filtrů, se australská společnost EMAUX
rozvinula do takové míry, že se stala jedním z hlavních aktérů na 5 kontinentech a spolupracuje s více než 200 distributory po celém světě. Její nova divize Spa & Whirlpool,
Fountain and Water Treatment (Spa & Whirlpool, fontány a úprava vody) pracuje spolu se svým oddělením zaměřeným na Vybavení bazénů. Společnost se zabývá prodejem různých čistících zařízení, dezinfekce, filtrace, osvětlení, spojení bazénů, čerpadel nebo bazénového a lázeňského
příslušenství. Kvalitní výrobky, stejně jako kvalitní klientský servis jí umožňují udržet si důvěru svých zákazníků.
info@emaux.com.hk / www.emaux.com.au

MICROWELL
Nová řada odvlhčovačů bazénů
Microwell, Ltd., výrobní a prodejní společnost s více než 8letou zkušeností na
trhu, uvádí novou řadu bazénových odvlhčovačů DRY, modely DRY 800 a DRY
1200, elegantní a cenově dostupné zařízení. Tato zařízení jsou určena pro prostory v krytých bazénech větších rozměrů s rozlohou od 90 do 120 m².
microwell@microwell.sk / www.microwell.sk

Vagnerpool

Velkoobchodník a výrobce bazénové techniky
Vagnerpool, společnost založená v roce 1994, vyráběla původně elektrické
ohřívače, automatické elektrické čerpací stanice a transformátory pro bazény. Poté se výroba přesunula k jiným výrobkům, jako jsou navijáky pro krytí,
kaskády z nerezové oceli, výměníky tepla, solární panely, filtrační jednotky.
Jednou z klíčových etap vývoje společnosti byl začátek spolupráce s několika
významnými světovými výrobci, spolu s její vlastní transformací od výrobce k
velkoobchodníkovi pro střední Evropu. Společnost Vagnerpool spolupracuje v
současné době se společnostmi ve 40 různých zemích a vyváží do více než 20 zemí. Disponuje skladem o
rozloze 3000m2 a vnějším povrchem o rozloze 1000m2, s kapacitou 6000 palet.
info@vagnerpool.com / www.vagnerpool.com

Techno-Solis
Ještě účinnější Solární kolektory pro ohřev vašeho bazénu
Techno-Solis je jedna z amerických společností, která se podílí na návrhu a
výrobě nekovových solárních kolektorů. Její patentovaný systém umožňuje
ohřát spolehlivě bazén na teplotu vhodnou pro plavání, aniž by se navýšila
placená částka. Průtokové kanálky solárního kolektoru Techno-Solis, které
jsou všechny společně propojené, zůstávají teplé po dlouhou dobu. Tyto kolektory jsou navrženy tak, aby odolaly vnitřní námraze a díky tomu jsou lepší
než jakékoli jiné solární kolektory na trhu. 2 silné body, které zaručují dlouhou životnost jsou tloušťka
stěn slunečních kolektorů a tvar průtokových kanálků. Snesou také sílu větru až 240km/h.
info@techno-solis.com / www.techno-solis.com

MICRODOS

Kontrolní a dávkovací systémy
Italská společnost Microdos S.r.l, certifikovaná certifikátem ISO, má mezi svými
zaměstnanci spolupracovníky s dlouholetými zkušenostmi v oblasti počítání a
měření. Jejich odborné znalosti a jejich zapojení jim umožnili navrhnout a realizovat řadu inovativních a účinných produktů vhodných pro mnohé aplikace.
Mezi novými nabízenými výrobky naleznete řadu « Simple », která vyčnívá
z řady. Inovativní a složená z dávkovacích čerpadel pro bazény, je určena k
dávkování kyseliny a chloru.
info@microdos.it / www.microdos.it

MOPPER

Dvoumotorový robot vyrobený odborníky na letectví
Společnost Sté PMPS Technologies, se sídlem ve Francii, vyvíjí a vyrábí samostatné
čístící roboty pro bazény. Její poslední výtvor Mopper V2, náročný na design, je
nepopiratelně účinný a spolehlivý. Vybavený motorizací Leroysomer, se zárukou 4
roky, pracuje s vysokým stupněm filtrace a přizpůsobí se jakémukoli povrchu. Může
být řízen ručně nebo elektronicky, ale především díky svým zabudovaným řešením,
není vyžadováno vrácení do továrny v případě poruchy.
contact@mopper.eu / www.mopper.eu

PREFORMATI

SAMONOSNÉ PREFABRIKOVANÉ MODULOVÉ KONSTRUKCE
Společnost Preformati Italia vyrábí prefabrikované samonosné modulární konstrukce, které jsou připravené k instalaci a k použití v jakémkoli zařízení: wellness centra,
lázně, mini bazény, fontány ... Konstrukce EPS SYSTEM jsou certifikované a vyráběné
z pěnového polystyrenu (EPS AE) s vysokou hustotou, jsou hladké a vyztužené tkaninou ze skelného vlákna, nepropustné v jakékoli situaci. Modulární, lineární, kruhové
nebo dle volného návrhu, všechny konstrukce jsou navrženy počítačem a vyrobeny
bez použití forem.
info@preformatiitalia.it / www.preformatiitalia.it

PoolTechnics

Kryty bazénů a solární systémy
Pooltechnics vyrábí čtyři různé typy krytů na bazény: HydroDeck, tento kryt
s lamelami poskytuje plně automatizované ovládání, bezpečnost, vyhřívání a
izolaci; ThermoDeck a Ecodeck : plovoucí a izolační kryty z vysoce kvalitní
pěny; SafeDeck: bezpečnostní kryt. PoolSolar je obchodní značkou, pod níž
najdeme celou řadu výrobků zaměřených na solární energii.
info@PoolTechnics.nl / www.pooltechnics.com

POOL’S

Na trhu s bazény od roku 1961
Pool’s, obchodní divize společnosti A&T Europe SpA, se na trhu s bazény objevila
již v roce 1961. Společnost nabízí kompletní sortiment příslušenství ABS (sběrače,
projektory, protiproudy, odsávací otvory) a ve svých továrnách vyrábí většinou svých
produktů. Společnost Pool’s získala certifikát ISO 9001 : 2000, který má velkou kapacitu skladování umožňující rychlé dodání zboží.
info@pools.it / www.pools.it

SOKOOL

Velký sortiment zastřešení
Sokool International je výsledkem spojení 2 zkušených výrobců, Abrifinal a ERA. Skupina je již přítomná ve Švýcarsku, Španělsku, Itálii a na ostrově Réunion, pokračuje
však v rozšiřování své působnosti do východní Evropy, na Blízký východ a do severní Afriky. Její nabídky produktů zahrnuje širokou škálu teleskopického zastřešení
bazénů, stejně jako přístřešků pro terasy a lázně, které se přizpůsobí potřebám: vysoké, polovysoké a nízké přístřešky, hranaté, oblé a stylizované, samostatné nebo
přiléhající k obydlí, s upevněním k zemi nebo bez upevnění… Teleskopická zastřešení
bazénů jsou vhodná pro všechny bazény a vyhovují normě NF P90 - 309. Tyto výrobky jsou francouzské výroby a
jsou k dispozici ve více než 200 odstínech.
contact@abris-sokool.fr / www.abris-sokool.fr
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Kalendár

Here is Eurospapoolnews’ definitive list of all the key pool and spa events you should
have in your diaries for 2011. Eurospapoolnews cannot take responsibility for the accuracy
of the information in this Diary. Visitors are urged to check all details of exhibitions with the
respective organisers in case event dates have been altered or an event postponed/cancelled.

AQUA SALON Wellness & Spa
Pool & Sauna
Russia - Moscou
From 23/03/2011 to 26/03/2011
weg@weg.ru - www.weg.ru/en/2011

SPLASH
New Zealand - WELLINGTOWN
From 17/08/2011 to 18/08/2011
info@splashexpo.com.au - www.splashnzexpo.co.nz

CONSTRUMA 2011

GLEE The Home of International
Garden Pat & Leisure 2011

Hungary
From 05/04/2011 to 10/04/2011
construma@hungexpo.hu
www.construma.hu

United-Kingdom - BIRMINGHAM
From 19/09/2011 to 21/09/2011
glee@emap.com
www.gleebirmingham.com

International Swimming Pool
Bath & Spa Expo

Pool & Spa Asia

China - Beijing
From 26/04/2011 to 28/04/2011
spafair@sina.com / www.shs-china.com

Thailand - BANGKOK
From 21/09/2011 to 23/09/2011
poolspaasia@iirme.com
www.poolspaasia.com

SPLASH

PISCINA 2011

Singapore
From 04/05/2011 to 05/05/2011
kjaques@intermedia.com.au
www.splashasiaexpo.com

Spain - BARCELONA
From 18/10/2011 to 21/10/2011
info@firabcn.es
www.salonpiscina.com

AQUA-THERM KIEV

AQUANALE 2011

Ukrayina - KIEV
From 16/05/2011 to 19/05/2011
info@fin-mark.com
www.aquatherm-kiev.com

Germany - COLOGNE
From 26/10/2011 to 29/10/2011
aquanale@koelnmesse.de
www.aquanale.de

EXPOLAZER 2011

Salon CANADIAN POOL & SPA EXPO
& CONFERENCE

Brazil - SÃO PAULO
From 03/08/2011 to 06/08/2011
internacional@francal.com.br
www.expolazer.com.br

WAVES Pool Spa Bath
International Expo
India - NEW DELHI
From 10/08/2011 to 12/08/2011
sonny@wavesmagazine.in / hris@wavesmagazine.in
www.wavesmagazine.in

Canada - NIAGARA FALLS
From 05/12/2011 to 08/12/2011
mette@rogers.com
www.poolandspaexpo.ca/

SAPSOL Pools, Spa and Outdoor
Living Expo
South Africa - Johannesburg
From 09/12/2011 to 11/12/2011
claire@neweventsltd.com
www.sapsol-expo.com

