Prečo bazény od Desjoyaux?
Bazény na kľúč
Ak túžite po bazéne v záhrade,
alebo vo svojom dome, u nás
nájdete, čo hľadáte.
Postavíme vám bazén na mieru podľa vašich predstáv a
ušetríme vám starosti s koordinovaním viacerých dodávateľov.
A ak už bazén máte, pozrite si
našu ponuku doplnkov.

bazény
na
kľúč

silná značka, dobrý partner

čítaj [dežajó]

Zastrešenia
Zastrešenia bazénov firmy
Desjoyaux sú veľmi elegantné,
lebo nepotrebujú vodiace koľajnice. Výrazne vám predĺžia
kúpaciu sezónu, zamedzia nalietavaniu lístia a špiny do bazéna.
Môžete si vybrať z troch typov:
nízke, hneď nad hladinou vody,
stredne vysoké a vysoké, pod
ktorými sa môžete prechádzať.

Doplnky
Firma Desjoyaux má v ponuke široké spektrum doplnkov k bazénu – ohrevy,
protiprúdy, zastrešenia, lamelové prekrytia, bezpečnostné plachty, zimné
plachty, solárne sprchy, čistiace roboty a mnoho ďalších. Vieme vám ponúknuť aj peknú obrubu bazéna spolu s dlažbou a WPC-terasu z kompozitného
dreva.

Slaný bazén
Filtrácia Desjoyaux je vhodná aj pre
prevádzku so slanou vodou. Oproti
pieskovým filtráciám má náš systém
menšiu spotrebu soli. Soľv bazéne má
koncentráciu, ktorá nedráždi oči (3 – 5
g soli na liter vody).

Francúzska spoločnosť Desjoyaux
je na bazénovom trhu od roku 1966.
Má množstvo patentov a inovácií.
Je najväčším svetovým výrobcom
zapustených bazénov so 14 tisíc
realizáciami ročne na piatich kontinentoch. Má 500 partnerov a predajní po celom svete.

Ohrev
Bazény Desjoyaux majú predprípravu
na napojenie ohrevu formou výmenníka alebo tepelného čerpadla. Ohrev
bazéna vám predĺži kúpaciu sezónu
až na 5 mesiacov v roku, takže nebudete závislí od počasia.

Prevádzka a údržba
Bazény Desjoyaux majú
automatický časový spínač
na filtráciu. Prevádzka je
jednoduchá. Netreba schádzať
do žiadnej šachty, všetko je
prístupné pod vekom filtračnej
jednotky. Pri zazimovaní nie je
nutné vypúšťať vodu z bazéna.
Stačí iba vybrať čerpadlo.
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tel: 0903 731122, 02 4363 5806
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BAZÉNY pre relax a zábavu

jednoduchý systém bez porúch
Konštrukcia bazéna

zastrešenie bez koľajníc

ekonomický
ohrev vody

filtrácia bez šachty
a bez potrubí
obruba bazéna
bezpečná a elegantná

je betónová, extrémne pevná a trvanlivá a možno ju porovnať s kvalitou a trvanlivosťou základov domu. Firma
Desjoyaux vyvinula debniace panely, z ktorých sa dá vyskladať ľubovoľný tvar bazéna a betonáž dna aj stien bazéna
sa realizuje v jeden deň, čo ušetrí čas pri hrubej stavbe.

pohodlné
schody
slaná voda –
zdravá a príjemná

WPC terasa –
bezúdržbová

Nepotrebujete prípojku vody a kanalizácie.
Stačí len elektrická prípojka.

Vnútorné „šaty“ bazéna tvorí hydroizolačná fólia, ktorej životnosť je 15 – 25 rokov. Keď budete chcieť po rokoch fóliu
vymeniť, výmena je jednoduchá a spravidla trvá jeden deň.

Filtračný systém
Filtračný systém Desjoyaux filtruje až 6x jemnejšie ako bežná piesková filtrácia, takže spotrebuje menej chémie a voda je priezračne čistá!
Desjoyaux filtračné jednotky sú kompaktné zabudované, alebo priznané ako
závesný systém na kraji bazéna a obsahujú skimer, trysky, filtráciu, svetlá,
motor, prípadne protiprúd a prípravu na pripojenie salinizácie alebo ohrevu.

Bezpotrubný systém
Bazén nemá žiaden potrubný
systém, ktorý by mohol
byť zdrojom poklesu tlaku
systému, ochladzovania
vody a prípadných porúch
v budúcnosti.
Bez rizikových otvorov
v bazéne
Pri bazénoch, kde uniká voda, je
v 90 % prípadov príčina dôsledkom
netesnosti alebo prasknutia potrubia, prechodov pri tryskách, vpustiach alebo svetlách. V telese bazénu Desjoyaux nie je žiaden otvor,
žiadna diera, žiadna prechodka!
Z toho vyplýva, že sú minimalizované rizikové spoje, ktoré by po čase
mohli povoliť a začať prepúšťať
vodu.

všetky formy, všetky rozmery
Postav si bazén sám
Ak máte potrebné zručnosti a chcete si
postaviť alebo zabezpečiť hrubú stavbu bazéna
sami, poradíme vám ako a poskytneme
podklady pre elektrikára.
Po dokončení hrubej stavby dodáme fóliu
a originálny kompletný filtračný systém
Desjoyaux spolu s riadiacou jednotkou
a spustíme váš bazén do prevádzky.

pre
kutilov

Liner, čiže fóliová výstelka bazéna dá vášmu bazénu tú správnu farbu. Okrem
týchto farieb a vzorov fóliovej výstelky bazéna máme v ponuke ešte ďalšie, vzorkovník je k nahliadnutiu v našej predajni.

Renovácia bazéna
Závesná filtrácia GRI
od Desjoyaux je
ideálna na jednoduchú
rekonštrukciu starého,
prípadne nefunkčného
bazéna. Nie sú potrebné
prakticky žiadne výkopové
práce okolo bazéna,
preto je to vítané riešenie
pri renovácii bazéna.

U nás si vyberiete
zo širokej ponuky pohodlných
bazénových schodov
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