




SPLŇTE SI SVŮJ SEN 
    O VLASTNÍM BAZÉNU



BAZÉN MEDVĚDÍ JEZERO je jedním z největších 
vyráběných kompozitních bazénů. Nabízí velkorysý 
prostor pro vodní aktivity, uspokojí i vysoké nároky. 
Součástí bazénu je integrované široké a pohodlné 
schodiště, které nabízí příjemné posezení a pohodlný 
vstup do bazénu. V zadní části bazénu je pro možnost 
relaxace velká sedací plocha.

Délka:  11,25 m
Šířka:  4,00 m
Hloubka: 1,45 m
Objem vody: 50 m3

MEDVĚDÍ JEZERO

ÚŽASNĚ VELKÉ

← 11,25 m →
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BAZÉN BALATON obdélníkového tvaru nabízí velký vnitřní prostor. Součástí 
bazénu je široké schodiště navržené tak, aby zabíralo minimální prostor a přesto 
umožňovalo pohodlný vstup do bazénu. Bazén je vybaven relaxačním lehátkem 
a prostorem pro umístění technologie.

Délka:  8,00 m
Šířka:  3,90 m
Hloubka: 1,50 m
Objem vody: 38 m3

BALATON
JEDNODUCHÝ A POHODLNÝ

← 8,00 m →
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BAZÉN BAJKAL je rodinný typ bazénu, který svými 
rozměry umožní příjemný požitek z koupání i více osobám 
najednou. Bazén je vybaven širokým pohodlným schodištěm, 
které nabídne také příjemné posezení a relaxaci.

Délka:  8,00 m
Šířka:  4,00 m
Hloubka: 1,45 m
Objem vody: 33 m3

BAJKAL

UŽIJTE SI POHODU 
V RODINNÉM BAZÉNU

← 8,00 m →
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7,8 

← 7,80 m →
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BAZÉN LAKA má obdélníkový tvar velkých rozměrů s oboustranným 
integrovaným rohovým schodištěm, které plní funkci pohodlného vstupu 
do bazénu. Schodiště je propojeno pohodlnou relaxační lavicí s možností 
instalace perličkové lázně a hydromasáže.

Délka:  7,80 m
Šířka:  3,70 m
Hloubka: 1,50 m
Objem vody: 34 m3

LAKA
KRÁSNÁ A PROSTORNÁ



BAZÉN VICTORIA je obdélník s velkým vnitřním prostorem. 
Bazén je vybaven oboustranným pohodlným rohovým 
schodištěm, ideálním pro zastřešení s bočním vstupem. V čele 
bazénu je relaxační lavice s možností instalace perličkové lázně 
a hydromasáže.

Délka:  7,40 m
Šířka:  3,60 m
Hloubka: 1,50 m
Objem vody: 31 m3

VICTORIA

ČISTÁ LINIE

← 7,40 m →
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BAZÉN ORLÍK je velký osmimetrový bazén s menší šířkou, nabízející 
příjemný vnitřní prostor pro vodní aktivity. Bazén je vybaven širokým 
pohodlným schodištěm, které nabídne příjemné posezení a relaxaci.

Délka:  7,90 m
Šířka:  3,30 m
Hloubka: 1,45 m
Objem vody: 26 m3

ORLÍKVELKÝ A PRAKTICKÝ

← 7,90 m →
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BAZÉN ORAVA má tvar ledvinky se zajímavě řešeným bočním 
prostorným schodištěm, které zajišťuje pohodlný vstup 
do bazénu, je místem pro příjemné posezení a relaxaci, neubírá 
plavací plochu bazénu.

Délka:  6,15 m
Šířka:  3,70 m
Hloubka: 1,40 m
Objem vody: 23 m3

ORAVA

TVAROVĚ ZAJÍMAVÁ

← 6,15 m →
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BAZÉN SLAPY je oblíbeným obdélníkovým bazénem střední velikosti s oboustranným rohovým 
schodištěm, které minimálně ubírá plochu bazénu a zároveň plní funkci pohodlného vstupu 
do bazénu. Schodiště je propojeno pohodlnou relaxační lavicí s možností instalace perličkové lázně 
a hydromasáže.

Délka:  6,20 m
Šířka:  3,00 m
Hloubka: 1,50 m
Objem vody: 21 m3

SLAPY
PŘÍJEMNÉ A NENÁROČNÉ

← 6,20 m →
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BAZÉN KASPIK je obdélníkovým bazénem střední velikosti 
s integrovaným velkorysým a pohodlným schodištěm opatřeným 
protiskluzem, nechte si jej vybavit perličkovou lázní.Délka:  6,35 m

Šířka:  3,05 m
Hloubka: 1,40 m
Objem vody: 20 m3

KASPIK SKOČTE SI DO NĚJ

← 6,35 m →

←
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BAZÉN SEČ je praktické střední velikosti, nebudete se v ní cítit 
stísněně a můžete si užít spoustu vodních aktivit. Bazén je vybaven 
širokým pohodlným schodištěm, které nabídne příjemné posezení 
a relaxaci.

Délka:  6,50 m
Šířka:  3,00 m
Hloubka: 1,35 m
Objem vody: 18 m3

SEČ

UDĚLÁ VÁM RADOST

← 6,50 m →
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BAZÉN LIPNO  se vejde i do míst s velmi 
omezeným prostorem. Navzdory své menší 
velikosti je vybaven širokým a pohodlným 
schodištěm, které nabízí příjemné posezení 
a relaxaci, možnost instalace perličkové lázně 
a pohodlný vstup do bazénu.

Délka:  5,20 m
Šířka:  3,00 m
Hloubka: 1,15 m
Objem vody: 10 m3

LIPNO

VYBAVTE SI JEJ

← 5,20 m →
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RELAXAČNÍ BAZÉN je určený k posezení a relaxaci, ve spojení 
s bohatou vybaveností, ohřevem vody a kvalitní filtrací je ideálním 
pro aktivní odpočinek.

Délka:  2,95 m
Šířka:  2,35 m
Hloubka: 0,90 m
Objem vody: 2 m3

RELAXAČNÍ BAZÉN
DOPŘEJTE SI RELAX

← 2,95 m →

←
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PŘIZPŮSOBTE BAZÉN 
            SVÉ RODINĚ



Užijte si jedinečný
vzhled Vašeho bazénu 
výběrem z naší bohaté 

nabídky barevných 
dekorů.

Veškeré povrchy jsou  
s perleťovým efektem, kde 

v některých provedeních je perleť 
významným prvkem v jiných je 

doplňkem výrazného 
granitového prvku.

Vybírejte z povrchů 
laděných do modrých, 
šedých, pískovcových,

bílých či zelených
odstínů.

ZVOLTE PRO SVŮJ BAZÉN 
JEDINEČNÝ DEKOR

DEKORY



Povrchy jsou nejen krásné,  
ale také velmi odolné vůči UV 

záření, mechanickému poškození 
a vlivům chemických látek  

v bazénu obsažených.



PERLIČKOVÉ 
LÁZNĚ

jemné vzduchové perličky
s masážním efektem

MASÁŽNÍ
TRYSKY

užívejte si příjemných účinků 
hydromasáže

PROTIPROUD
rekreační i kondičního plavání 

ve Vašem bazénu

VÝBAVA

Dopřejte si do svého bazénu doplňkovou výbavu a vytvořte si z bazénu domácí wellnes, 
tréninkové centrum, místo pro soukromou rehabilitaci a relaxaci. Mnohé z doplňkové 
výbavy ocení i děti pro něž se stane pobyt ve vodě ještě mnohem atraktivnějším.

VYUŽIJTE SVŮJ BAZÉN 
NA MAXIMUM



OSVĚTLENÍ
zažijte jedinečnou atmosféru 

osvětleného bazénu

REHABILITAČNÍ 
MADLA

vodní cvičení a rehabilitace
ve vašem bazénu



OSM VRSTEV K VAŠÍ 
SPOKOJENOSTI

KVALITA

3. Epoxy Vinylester plněný sklem 7. Finální vrstva s Top Coatem

4. Ztužující kompozitní jádro

8. Vícesložková izolační pěna

1. Extracolor system 4k
6. Pevnostní profily

2. Epoxy Vinylester Barier Coat

5. Výztužné prvky límce
 a schodiště



BALAREPO
KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ, 
PROFESIONALITA
Výrobě kompozitních bazénů se věnujeme 
již od roku 1990. Máme bohaté zkušenosti 
s technologií výroby s používanými materiály 
a s výrobními postupy. 

Zaměřujeme se na každý detail a naše 
dlouholeté zkušenosti se projevují ve vysoké 
kvalitě výrobků, v promyšlené a jednoduché 
instalaci a v možnostech bohaté výbavy.

Nabízíme Vám kompletní řešení, kdy Vám 
pomůžeme s výběrem vhodného bazénu, 
s návrhem jeho umístění a doporučením 
individuální technologické vybavenosti. 

Naše profesionalita se projevuje v partnerství 
po celou dobu provozu Vašeho bazénu.

Náš zájem o Vás nekončí prodejem bazénu, 
máme širokou síť partnerů, postaráme se 
o Vaši spokojenost.



www.balarepo.cz


