
P O O L  C O L L E C T I O N  2 0 1 9



32

Tá nádherná vec, keď znovu pocítite vodu okolo seba a tá Vás 
unesie v čase ku krásnej spomienke. Len si zatvorte oči, voda, 
ľudia, vôňa, nálada, to všetko Vás dostane späť k vzácnemu 
momentu Vášho života, ako nič iné.  

vita j tenaša si lná s ieť  predajcov

Väčšina našich predajcov je s nami od začiatku, 
ako sme spustili našu úplne prvú výrobu v EÚ. 
Podarilo sa nám vytvoriť úžasne pracujúci team, 
ktorý Vám dodáva a inštaluje bezpečné a kvalitné 
bazény počas celého roka.

30 teritoriálnych reprezentantov 
36 európskych krajín
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o nás

Naša motivácia

Keď sme sa prvýkrát stretli s Compass bazénom v Austrálii, bolo to pre nás oboch, 
ako záblesk z jasného neba. 
Práve v tom momente sa ten pocit stal našou misiou a odvážne sme začali bazény 
najprv dovážať z Austrálie do Európy. Zaumienili sme si totiž, že naši zákazníci 
budú prežívať pri používaní našich bazénov to isté, ako my vtedy v Austrálii, keď 
sme Compass objavili. Postupne sa naša misia začala rozrastať a v roku 2005 
sme na Sovensku otvorili jedinú exkluzívnu fabriku pre európsky trh. V stále sa 
zlepšujúcej výrobe, s produktom spĺňajúcim vysoké požiadavky EÚ zákazníkov, 
pôsobíme už 14-ty rok. 

Spoločne s teamom našich ľudí na Slovensku a našimi predajcami v každej 
EÚ krajine sa snažíme posúvať hranice tradičného predaja bazénov k vysoko 
emotívnemu zážitku. Veď kúpiť si bazén je síce veľké rozhodnutie, ale prináša so 
sebou zábavu a radosť, zlepšuje životný štýl Vašej rodiny a v neposlednom rade, 
dodáva Vášmu domu alebo záhrade novú dimenziu.

Ďakujeme Vám za 
Vašu dôveru v náš produkt. 
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náš pr íbeh

2016 Otvorenie vynovenej fabriky Compass Europe Posilňujeme našu medzinárodnú pozíciu na trhu.2018

20
09

17.7. 2005 / Slovensko 
Vybudovanie a otvorenie prvej 
EU výroby keramických bazénov 
Compass.

Vyvinuli sme nové farby 
CYBER a nový bazénový model 
so schodami v rímskom štýle a 
s rovným dnom.

Pridali sme do nášho portfólia 
exkluzívne pre nás vytvorené 
Compass lamelové prekrytie.

Dubai konferencia a získanie 
štatútu “EU leader vo výrobe 
bazénov”. Rovnako sme vyvinuli 
novú farebnú sériu NOVA.

Jedinečná Compass Grancanaria 
konferencia s najlepšími 
spoločnosťami v bazénovom 
biznise  z celej EU. Perfektne  
sme si to spolu užili.

Compass carbon revolúcia. 
Pridaním tohto materiálu, ako 
vrstvy naše bazény získali 
stabilitu a trvácnosť.

Požiar v Compass fabrike. 
Nič nie je také smutné, ako 
hľadieť na fabriku, ktorú ste 
vylepšovali 10 rokov, horiacu 
v kompletne zničujúcich 
plameňoch.

“Výborná” za dizajn po 
prvýkrát v kategórii “bazény”. 
Po predstavení Yachtpoolu  
na trh, okamžite vyhral Red 
Dot a iF Dizajnové ocenenia.

Otvorenie novej Compass 
Europe fabriky. Počas jedného 
roka sme nanovo postavili 
a kompletne zariadili novú 
výrobnú halu. Stali sme sa 
najmodernejším a ECO-friendly 
výrobcom v EU.

Danube Konferencia, 170 ľudí počas  
4 dní plaviacich sa na jednej lodi.
Okrem toho tento rok inovujeme 
povrch bazénov, pridávame 
integrovaný skimmer a nový  
bazén do nášho portfolia.

Vyvinuli sme 3 nové modely 
bazénov a spustili sme líniu AQUA 
NOVA a XL- Lounger.
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XL-Fast Lane Anthracite
Inštalácia: Compass Pools Israel

miesto v súťaži
o Najkrajšiu Compass 

inštaláciu
2018

1.
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technológia & inovácietechnológia & inovácie

Keď Compass Pools predstavil keramickú 
technológiu bazénovému priemyslu  
v polovici 90. rokov, veľmi rýchlo sa stala 
uznávanou po celom svete. Počas dekád, 
sme považovaní za svetových lídrov  
a inovátorov na tomto trhu.  

Naša patentovaná keramická technológia 
dramaticky vylepšuje bazénovú štruktúru 
a je dôvodom, prečo Compass Pools môže 
ponúknuť všetkým zákazníkom dôveru v 
riešenia, ktoré budú vyhovovať špecifickým 
potrebám ich pozemku.

Rozsiahlo namáhané časti bazéna sú 
štrukturálne zosilnené pridaním carbonu  
do patentovaného keramického systému. 
Carbon má najvyššiu kompresnú silu zo 
všetkých materiálov. 

Začiatkom sezóny 2018 sme sa zamerali na 
vytvorenie nášho nového povrchu, kedy sme 
vytestovali samotnú výrobu, aplikáciu nového 
povrchu a samotné hotové bazény. Od roku 
2019 sa záruka pre každý náš bazén zvýšila 
na 40 rokov na tesnosť bazéna, ale zároveň, 
si zákazník môže doplniť aj 15-ročnú záruku 
CosmoLine na povrch bazéna.

Super-silný bazén, na ktorý  
sa môžete spoľahnúť 

Najnovšia technológia 
v gelcoate a farbe

Keramická vrstva

Polyesterová vrstva

Rohože zo skleného vlákna

Uzavretý lem

Základná vinylesterová vrstva

Vinylester so skleným vláknom

Vonkajšia vodeodolná vrstva

Keramická technológia = keramická vrstva  
v štruktúre celého bazénového telesa.

Rozsiahlo namáhané časti  
sú vystužené carbonom.

Protišmykový povrch na všetkých  
schodoch a dne bazéna.

Nadčasový dizajn a vysokokvalitná 
úprava. Naše bazény sú hand-made  
a je o ne dokonale postarané, kým 
opustia našu fabriku.

Objavte viac na:
www.compasspools.eu

povrch

NEW
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náš sľub

Tajomstvom úspechu a trvácnosti nášho bazéna je jeho  
patentovaný keramický dizajn.

Od roku 2005 vyrábame bazény v našej EU fabrike s ročnou výrobou priemerne 
1.300 bazénov. Náš team priniesol mnoho inovácií a vylepšení vrámci 
výrobného procesu a rovnako aj vrámci produktu ako takého, ako napr. 
pridanie carbonovej výstuže do materiálovej štruktúry nášho bazéna. 
 
Vďaka tomuto nesie naša fabrika pomenovanie:
 “HOME OF THE CARBON CERAMIC POOL"

“Naším poslaním je vyrobiť a dodať Vám bazén, ktorý je natoľko pevný  
a spoľahlivý, že Vám môžeme s kľudom ponúknuť 40-ročnú garanciu  
na nepriepustnosť bazéna.”

Tibor Mészáros, Riaditeľ Compas Europe, s.r.o.

V júni 2016 sme otvorili novú fabriku a priniesli sme  
rôzne vylepšenia ako napr.:

• najmodernejšie striekacie pištole

• patentovaná technológia čistenia vzduchu 

• podstatná redukcia vzniku odpadových emisií

Compass Fabrika
HOME OF THE CARBON
CERAMIC POOL

Compass fabr ika

1 
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NAJNOVŠIE VÝROBNÉ TECHNOLÓGIE

10-S T U P Ň O VÁ KO NT R O L A  
K VA L IT Y K A Ž D É H O V Y R O B E N É H O B A Z É N A
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Compass fabr ika Compass fabr ika

"Sme hrdí, že môžeme povedať o našej 
novootvorenej fabrike (od júna 2016), že 
bola navrhnutá tak, aby nám umožňovala 
pracovať podľa ECO-friendly pravidiel 
a poskytuje nám vyššiu flexiblitu pri 
napĺňaní očakávaní našich zákazníkov. 
Naši dodávatelia jednotlivých materiálov 
sú starostlivo vyberaní spomedzi 
množstva firiem na svete. Mnohí z nich 
sú najlepšími na trhu a sú s nami od 
začiatku našej vlastnej európskej 
výroby, od roku 2005. Všetci pracujeme 
spoločne, aby sme Vám dodali zdravý, 
bezpečný a vysokokvalitný bazén.  
Toto je naša misia.” 

Zoltán Berghauer, CEO

Každá bazénová forma je denno denne kontrolovaná 
a pripravovaná. Prv než vstúpi do striekacieho boxu, 
každý detail je pred striekaním starostlivo upravený.
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CARBON-KERAMICKÁ 
TECHNOLÓGIA

VHODNÉ AJ PRE  
SLANÚ VODU

40-ROČNÁ  
ZÁRUKA NA

NEPRIEPUSTNOSŤ 
BAZÉNA 

JEDNODUCHÁ 
A RÝCHLA 

INŠTALÁCIA

VANTAGE  
SAMOČISTIACI  

BAZÉN
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NOVA® FARBY
Škála farieb Nova® je jedným z najpokročilejších systémov gélových 
náterov na svete. Farby sa miešajú pomocou nového typu farebných 
častíc a zdokonalenej základovej farby. Z pohľadu estetického, 
tieto farby dodávajú vode v bazéne priesvitný holografický efekt, 
prejavujúci sa charakteristickým leskom.

BI-LUMINITE® & CYBER COLOURS
Bi-Luminite® povrch a jeho 3D farby sú revolučnou zmenou. 
Tieto farby menia vzhľad kompozitných bazénov uvedením drobných 
trblietavých častíc pod povrch a použitím dvoch farebných vrstiev 
namiesto jednej. Tento patentovaný Bi-lumination proces vytvára 
jedinečný farebný dojem. Jeho hĺbka a trblietavé efekty poskytujú 
bazénom Compass možnosť vytvorenia jedinečnej palety nádherných 
farieb. Preto môže Váš bazén perfektne splynúť s prostredím, 
alebo môže vytvoriť silný a emotívny prejav Vášho štýlu a vkusu.

compass farby

Váš bazén s dychberúcim imidžom

Život nie je len čierna a biela. Compass vytvoril farby bazénov  
a prispôsobil ich Vašim najkrajším dovolenkovým spomienkam. 

Farebné vrstvy sú nanášané manuálne, ako na tých najdrahších 
autách, preto je každý náš bazén originálny. Vytvorte si svoje 
vlastné more vo Vašej záhrade.

VA
Š

A
 V

LA
S

T
N

Á
 V

Y
S

N
ÍV

A
N

Á
 P

LÁ
Ž

compass farby

colour your swim

VYBERTE SI FARBU 
VAŠEJ OBĽÚBENEJ 
DOVOLENKOVEJ 
DESTINÁCIE
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NOVA ® COLOURS BI-LUMINITE ® & CYBER COLOURS

Bi-Luminite®

Smokey Quartz

MAURITIUS

Nova®

Blue

MADAGASCAR

Nova®

Stone

REUNION ISLAND

Nova®

Pearl

ZANZIBAR

Nova®

Navy

MALEDIVES

Nova®

Anthracite

SEYCHELLES

Nova®

Gray

CROATIA

Bi-Luminite®

Golden Pebble

TAHITI

Cyber
White

THAILAND

Bi-Luminite®

Blue Saphire

HAWAII

Bi-Luminite®

Blue Granite

BORA BORA

Papyrus
White

GREECE
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Prezrite si Váš dom a zvoľte si jeho najvýraznejší vizuálny prvok. 
Môže to byť farebnosť fasády či jej zaujímavý detail, ktorý môže 
byť vizuálne prepojený s Vašim novým bazénom.

Hlavnou myšlienkou nášho konceptu je poskytnúť našim zákazníkom  
v spojení s architektami možnosť prepojiť exteriér ich domu s Compass 
bazénom. A tým vytvoriť niečo jedinečné a vcelku originálne.  

Okrem nekonečného množstva kreatívnych riešení, máme pre Vás 
k dispozícií aj tím designérov, ktorí pomôžu Vaším predstavám dodať 
konkrétnu podobu. Stačí pripraviť zadanie, odkonzultovať ho s našim 
predajcom a zaslať Vaše nápady spolu s akýmikoľvek otázkami 
na: becreative@compasspools.eu. 

Spoločne sa pozrieme na to, ako môžu Vaše idey fungovať a Vy sa už 
môžete tešiť, ako ohúrite Vaše okolie nevšedným, Vami vytvoreným 
doplnkom šitým Vám na mieru.

dvojfarebný bazén
designed by you

NADČASOVOSŤ A ORIGINALITA

nevšedné spojenie

create your unique look
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XL-Briliant Cyber White
Inštalácia: Compass Pools Belgicko
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compass select ion

Staviame domy a zakladáme si rodiny. Plavíme sa na jachtách.  
Sme aktívni a robíme niekoľko druhov športu.

Dosiahli sme jeden cieľ a ďalší nás už hneď očakáva.  
Môžeme sa jednoducho nachvíľu zastaviť?

Nie, nemôžme. Navyše ani nechceme. Stále chceme dosiahnuť to najlepšie. 
Pre nás je niečo iba vtedy uspokojivo dobré, keď sme to dokázali spraviť ešte 
lepšie. Prečo? Pretože ukazujeme naše zanietenie. Páči sa nám vytvárať pre 
Vás momenty plné vzrušenia z každodenného života.

Nový Compass Selection concept.  
Vybrané bazény ako symbol Vášho životného štýlu.

compass
selection

TEN MOMENT, KDE ŽIVOT 
A LÁSKA NEMAJÚ HRANICE.

compass select ion

enjoy spending the moments

yacht pool
Masážna vírivka 
pre dve osoby.

Inštalácia: Compass Pools Israel
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You can make it happen

compass select ion

Madlá z nehrdzavejúcej ocele

Jedinečná jachtárska 
flexi-teak podľaha

Priestor pre Rollo prekrytie 
alebo masážne dýzy

Integrovaná vírivka pre dvoch (s 33 masážnymi dýzami)

Pozičné svetlá (Ľ a P)

YACHT POOL RD*

Dĺžka 11,54 m
Šírka 4,04 m  
Hĺbka 1,50 m
Objem 42 m3

Hmotnosť 1200 kg
Rollo prekrytie

XL-FAST LANE 122 RD*

Protišmykové 
schody

Priestor pre Rollo prekrytie  
alebo masážne dýzy

Integrované madlo na bezpečné 
vedenie Rollo prekrytiaRelaxačná zóna 

a masážne dýzy 
na výber

Dĺžka 12,15 m 
Šírka 2,89 m 
Hĺbka  1,50 m
Objem 43 m3

Hmotnosť 1500 kg
Rollo Cover

XXL-TRAINER 133 RD*

Relaxačná zóna 
a masážne dýzy 
na výber

Integrované madlo na bezpečné 
vedenie Rollo prekrytia

Priestor pre Rollo prekrytie  
alebo masážne dýzy

Protišmykové schody
Dĺžka 13,28 m 
Šírka 4,49 m 
Hĺbka    1,50 m
Objem  75 m3 
Hmotnosť 2400 kg
Rollo Cover

RD* - Rovné dno

Pre Váš životný štýl.
Luxusné, plavecké, priestranné.

large pools
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Jediný bazén, ktorý vyhral najprestížnejšie  
celosvetové ocenenia za dizajn.

www.compasspools.eu

Yachtpool Papyrus White
Inštalácia: Compass Pools Israel
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SMALL
malé záhradné bazény

Menej ako 7.5m

Tieto bazény sú navrhnuté pre rodinné domy s menším pozemkom 
alebo záhradou pri dome. Môžete si vybrať z kombinácie 
modelov, ktoré sú navrhnuté tak, aby poskytli efektívny priestor 
na plávanie aj zábavu. Splňte si dnes svoj sen o bazéne, i keď 
vlastníte menší pozemok. Tento rad bazénov, Vám to umožní.

malé záhradné bazény malé záhradné bazény
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you can make it happen
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malé záhradné bazény

X-TRAINER 45 ŠD**

Hlbšia strana

Relaxačná 
zóna

Schody s protišmykovým 
povrchom

Relaxačná zóna a masážne  
dýzy na výber

AQUA NOVA 53 RD*

Schody s protišmykovým 
povrchom

Relaxačná zóna a 
masážne dýzy na výber Integrované madlo na bezpečné 

vedenie Rollo prekrytia

Priestor na Rollo  
prekrytie na výber

BRILIANT 66 / 74 RD*

Schody s protišmykovým 
povrchom

Relaxačná zóna a masážne  
dýzy na výber

RIVERINA 67 ŠD**

Hlbšia strana

Relaxačná 
zóna

Schody s protišmykovým 
povrchom

Stupienok a madlo 
pozdĺž bazéna pre vašu 
bezpečnosť

Relaxačná zóna a masážne 
dýzy na výber

RD* - Rovné dno ŠD** - Šikmé dno

Typ Dĺžka Šírka  Hĺbka  Objem   Hmotnosť Rollo prekrytie
X-TRAINER 45 ŠD** 4,45 m  2,94 m  1,21 - 1,49 m  15 m3  600 kg  X
AQUA NOVA 53 RD* 5,30 m 3,20 m 1,50 m  20 m3  700 kg

BRILIANT 66 RD* 6,62 m  3,62 m  1,40 m 27 m3  850 kg X
RIVERINA 67 ŠD** 6,72 m  3,44 m 1,11 - 1,57 m  24 m3  800 kg X
TREND 73 7,30 3,30 1,50 31 m3 1100 kg 
BRILIANT 74 RD* 7,63 m 3,64 m 1,40 m 32 m3   920 kg X

FUN 74 RD*

Schody s protišmykovým povrchom

Stupienok a madlo pozdĺž  
bazéna pre vašu bezpečnosť

Relaxačná zóna 
a masážne dýzy 
na výber

BABY-POOL RD*

Integrované madlo  
na bezpečné vedenie  
Rollo prekrytia

Schody s 
protišmykovým 
povrchom

Priestor pre Rollo prekrytie  
alebo masážne dýzy

Relaxačná zóna a masážne  
dýzy na výber

XL-TRAINER 72 RD*

Relaxačná zóna 
a masážne dýzy 
na výber

Schody s protišmykovým 
povrchom

Integrované madlo na bezpečné 
vedenie Rollo prekrytia

Priestor pre Rollo prekrytie  
alebo masážne dýzy

CLASSIC RD*

Stupienok a madlo pozdĺž  
bazéna pre vašu bezpečnosť

Schody s protišmykovým 
povrchom

Relaxačná zóna a masážne 
dýzy na výber

Typ Dĺžka Šírka  Hĺbka  Objem  Hmotnosť Rollo prekrytie
CLASSIC RD* 6,1 m 3,16 m 1,50 m   21 m3  700 kg 

BABY-POOL RD* 6,52 m 2,40 m 0,88 m 12 m3  600 kg 

XL-TRAINER 72 RD* 7,19 m 3,30 m 1,50 m   30 m3  920 kg 

FUN 74 RD*  7,48 m 3,68 m 1,50 m   35 m3 1050 kg X

Classic Nova Stone
Inštalácia: Compass Pools Netherlands

RD* - Rovné dno 

Priestor na Rollo  
prekrytie na výber

TREND 73

Relaxačná zóna  
a masážne dýzy na výber

Integrovaný high-level 
skimmer pre maximálne 

vysokú hladinu vody.

Integrovaná technická šachta  
(voliteľná) s prekrytím 

vo farbe bazéna.

Integrované madlo na bezpečné 
vedenie Rollo prekrytia

Schody  
s protišmykovým 
povrchom

Priestor na Rollo  
prekrytie na výber

NEW
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Unikátny, luxusný, bezstarostný
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medium bazény

BESTSELLER
medium bazény

7.5 – 8.8 m 

Naše najpredávanejšie bazény sú pripravené žiariť, ako diamant 
vo Vašej záhrade alebo vo vnútri domu. Stačí len pridať pár 
vodných atrakcií a pravá zábava s Vašou rodinou môže začať.

medium bazény
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create special moments for your family

XL-Trainer 110 Nova Grey
Inštalácia: Compass 

Pools Netherlands
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medium bazény

RD* - Rovné dno ŠD** - Šikmé dno

Typ Dĺžka Šírka Hĺbka  Objem  Hmotnosť Rollo prekrytie
AQUA NOVA 77 RD* 7,75 m 3,55 m 1,50 m 40 m³ 1200 kg 

FUN 80 RD* 8,00 m 3,70 m 1,50 m 40 m³ 1100 kg

FUN 83 RD* 8,30 m 3,80 m 1,50  m 42 m3  1200 kg

FUN 83 RD*

Schody s 
protišmykovým 
povrchom

Relaxačná zóna a 
masážne dýzy na 
výber

Integrované madlo na bezpečné  
vedenie Rollo prekrytia

Priestor na Rollo  
prekrytie na výber

FUN 80 RD*

Priestor na Rollo 
prekrytie na výber

Relaxačná zóna a 
masážne dýzy na výber

Schody s protišmykovým 
povrchom

Integrované madlo na bezpečné 
vedenie Rollo prekrytia

AQUA NOVA 77 RD*

Schody s  
protišmykovým  
povrchom

Relaxačná zóna a masážne 
dýzy na výber

Priestor na Rollo  
prekrytie na výber

Integrované madlo na  
bezpečné vedenie  
Rollo prekrytia

FUN 83 v Nova Gray

medium bazény

XL-BRILIANT 88 RD* 

Integrované madlo na bezpečné  
vedenie Rollo prekrytia

Schody s protišmykovým 
povrchom

Priestor pre Rollo prekrytie  
alebo masážne dýzy

Relaxačná zóna a 
masážne dýzy na výber

X-TRAINER 82 ŠD**

Schody s protišmykovým 
povrchom

Relaxačná zóna a masážne 
dýzy na výber Hlbšia strana

Relaxačná zóna

RD* - Rovné dno ŠD** - Šikmé dno

Typ  Dĺžka Šírka  Hĺbka  Objem  Hmotnosť Rollo prekrytie

X-TRAINER 82 ŠD**  8,25 m  3,68 m  1,09 - 1,76 m 36 m3  960 kg    X 

XL-BRILIANT 88 RD*  8,70 m  3,75 m 1,50 m 45 m3  1100 kg
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large bazény

PREMIUM
8.8 – 11 m

Vôbec nezáleží na tom, či ste profesionálnym plavcom alebo nie, 
tieto bazény ponúkajú skutočnú radosť z plávania, vďaka svojej 
dĺžke a rovnako aj dvom plaveckým dráham vo väčšine prípadov.

large bazény

enjoy a real swimming pleasure

large bazény

enjoy a real swimming pleasure

XL-TRAINER 110 ANTHRACITE
INŠTALÁCIA: COMPASS POOLS UK

large bazény
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large bazény

Java 101 Smokey Quartz
Inštalácia: Compass Pools Nemecko

XL-JAVA 114 ŠD**

RIVERINA 106 ŠD**

Stupienok a madlo pozdĺž bazéna  
pre vašu bezpečnosť

Hlbšia strana

Relaxačná zóna

Schody s 
protišmykovým 
povrchom

Relaxačná zóna a masážne 
dýzy na výber

FUN 100 RD*

Schody s 
protišmykovým 
povrchom

Relaxačná zóna a 
masážne dýzy na 
výber

Priestor na Rollo  
prekrytie na výber

Integrované madlo na bezpečné 
vedenie Rollo prekrytia

JAVA 101 RD*

Masážne dýzy na výber

Relaxačná 
zóna

Schody s protišmykovým 
povrchom

Integrované madlo na bezpečné  
vedenie Rollo prekrytia

Schody s protišmykovým 
povrchom

Hlbšia strana

Priestor pre Rollo prekrytie 
alebo masážne dýzy

RD* - Rovné dno ŠD** - Šikmé dno

Typ  Dĺžka Šírka  Hĺbka   Objem  Hmotnosť  Rollo prekrytie
FUN 100  RD*  10,00 m 4,00 m 1,50 m  52 m3  1300 kg

JAVA 101 RD*  10,03 m 3,80 m 1,50 m 49 m3  1200 kg  X
RIVERINA 106 ŠD** 10,62 m  3,78 m 1,04 - 1,88 m  45 m3  1400 kg  X 

XL-JAVA 114 ŠD**  11,40 m 3,96 m 1,10 - 1,68 m 52 m3  1350 kg

XL-Trainer 110 FB Nova Anthracite
Inštalácia: Compass Pools UK

RD* - Rovné dno ŠD** - Šikmé dno

Typ Dĺžka Šírka  Hĺbka   Objem   Hmotnosť  Rollo prekrytie
XL-LAUNGER 95 RD* 9,52 m 4,06 m 1,50 m 50 m3  1200 kg

XL-TRAINER 110 ŠD** 11,02 m 4,02 m  1,07 - 1,78 m 52 m3  1350 kg

XL-TRAINER 110 RD* 11,02  m 4,02 m 1,50 m 50 m3  1350 kg

Schody s 
protišmykovým povrchom

XL-TRAINER 110 ŠD** / 110 RD*

Integrované madlo na bezpečné  
vedenie Rollo prekrytia

Hlbšia strana

Priestor pre Rollo prekrytie  
alebo masážne dýzy

Relaxačná zóna a masážne  
dýzy na výber

XL-LOUNGER 95 RD*

Integrované madlo na bezpečné  
vedenie Rollo prekrytia

Schody s protišmykovým povrchom

Priestor na Rollo  
prekrytie na výber

Relaxačná zóna a masážne 
dýzy na výber
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Vaše vlastné more, 
Vaša vlastná súkromná pláž

FUN 80 Nova Stone
Inštalácia: Compass Pools Rakúsko
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samočistiaci bazén
VANTAGE

Nemáte čas starať sa o svoj bazén? Len si predstavte bazén,  
ktorý sa sám čistí, šetrí peniaze a potrebuje menej chémie.
My prinášame jednoduché a efektívne riešenie.

VANTAGE systém je jednotkou na svetovom trhu spomedzi cirkulačných  
a čistiacich systémov a je oveľa účinnejší, ako akýkoľvek bazénový vysávač.
Dokonale čistí Váš bazén od hladiny až po jeho dno.

Jeho patentované teleskopické dýzy, tzv. “Pop-up”, sú schopné pokryť 
štvornásobne väčší priestor, ako menšie zariadenia a preto zvláda 
odstrániť aj väčšiu špinu. Systém je plne automatický a tichý. Pracuje 
aj vtedy, keď sa práve kúpete a užívate si svoj bazén.

Výhody Vantage systému:

• získate takto ten “naj” samočistiaci bazén

• cirkulácia vody eliminuje vznik alergénov a baktérií

• šetríte používanie chémie vo Vašom bazéne

Už nebudete potrebovať ručne vysávať alebo akokoľvek čistiť svoj bazén. 
Vy si ho budete len užívať a ušetrený čas venujete zábave s Vašou rodinou.

Cirkulácia vody Práca “Pop-up” dýz

vantage systém vantage systém

Objavte viac na: 
www.compasspools.eu 

NEMÁTE ČAS STARAŤ SA O VÁŠ BAZÉN? 
NÁŠ SAMOČISTIACI BAZÉN JE VAŠÍM 
NAJLEPŠÍM RIEŠENÍM.

FUN 80 Nova Navy
Inštalácia: Compass Pools Nemecko
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Tu sú Vaše výhody:

• garantuje maximálnu energetickú efektivitu a plnú bezpečnosť

• zaisťuje optimálne prehriatie vody v bazéne o 4 až 8 °C 

• limituje vyparovanie vody a chémie a stratu teploty

Compass Rollo – lamelové prekrytie bazéna je vysoko kvalitný 
produkt navrhnutý priamo na mieru naším bazénom, vyrábaný 
z prvotriednych surovín a sub-inštalácií. 

Naše automatické prekrytia sú termo-efektívne a obmedzujú stratu 
teploty na minimum. Navyše, Váš bazén zostáva čistejší a degradácia 
chlóru UV žiarením je obmedzená, čím sa Vám podstatne znižujú 
náklady na údržbu bazéna. Naše lamelové prekrytie sa stará 
o bezpečnosť všetkých, ktorí sa pohybujú v blízkosti bazéna, 
dokáže udržať Vás, Vaše deti alebo Vášho psieho miláčika.

Pre maximum Compass bezpečnosti, všetky bazény, v ktorých 
môže byť prekrytie nainštalované, majú špeciálnu vodiacu lištu 
po obvode bazéna. Táto tvorí podporu lamelám pri otváraní  
a zatváraní prekrytia.

rollo prekrytie

rol lo  prekryt ie

Ročné náklady na vykurovanie bazéna s rozmermi 8 x 4 m

Farebné
prevedenie lamiel

Teplota vody

Compass Rollo

Bez prekrytia
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Objavte viac na: 
www.compasspools.eu 

Polykarbonát solar
Anti Algae

Polykarbonát solar

Polykarbonát transparent

PVC biela

PVC piesková

PVC šedá

PVC modrá

Polykarbonát ALU vzhľad

Polykarbonát Alu vzhľad 
Anti Algae

PVC transparent

PVC solar
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prehľad bazénov  prehľad bazénov

XL-Trainer 110 ŠD** XL-Trainer 110 RD*

11,02 x 4,02 x 1,07 - 1,78

XXL-Trainer 133 RD*

13,28 x 4,49 x 1,5

Riverina 67 ŠD** Riverina 106 ŠD**

6,72 x 3,44 x 1,11 - 1,57

XL-Fast Lane 122 RD*

12,15 x 2,89 x 1,50

Yacht Pool RD*

11,54 x 4,04 x 1,50

Aqua Nova 77 RD*

11,02 x 4,02 x 1,50

8,30 x 3,80 x 1,50

Fun 80 RD* Fun 83 RD* Fun 100 RD*

8,00 x 3,70 x 1,50 10,00 x 4,00 x 1,50

Briliant 74 RD*Briliant 66 RD*

6,62 x 3,62 x 1,40

XL-Briliant 88 RD*

8,70 x 3,75 x 1,507,63 x 3,64 x 1,40

Baby Pool RD*

6,52 x 2,40 x 0,88 10,62 x 3,78 x 1,04 - 1,88

Java 101 RD*

10,03 x 3,80 x 1,50

XL-Java 114 ŠD**

11,40 x 3,96 x 1,10 - 1,68

Fun 74 RD*

7,48 x 3,68 x 1,50

XL-Trainer 72 RD*

 7,19 x 3,30 x 1,50

Aqua Nova 53 RD*

5,30 x 3,20 x 1,50 

XL-Lounger 95 RD*

Classic RD*

7,75 x 3,55 x 1,50

6,16 x 3,16 x 1,50

RD* - Rovné dno ŠD** - Šikmé dno RD* - Rovné dno ŠD** - Šikmé dno

9,52 x 4,06 x 1,50

X-Trainer 45 ŠD** X-Trainer 82 ŠD**

4,45 x 2,94 x 
1,21 - 1,49 8,25 x 3,68  x 1,09 - 1,76

Trend 73 RD*

NEW7,30 x 3,30 x 1,50
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showroomy

BRATISLAVA, SLOVENSKO SHOWROOM

Neviete sa rozhodnúť a potrebovali by ste naše bazény 
so všetkými doplnkami vidieť naživo?

Stačí navštíviť jeden z našich showroomov so zabudovanými bazénmi.
Všetky nájdete na www.compasspools.eu

…a nezabudnite si priniesť plavky!

HIGH-LEVEL-SKIMMER – VOLITEĽNÝ
Laminovaný skimmer pre maximálne 
vysokú hladinu vody v bazéne. 
Naša najnovšia inovácia.

TURBÍNOVÝ PROTIPRÚD
Turbíny generujú široký, pravideľný a silný 
prúd. Aký by mal byť silný, si regulujete sami. 
Trénujte a naberajte novú energiu, zatiaľ čo Vás 
prúd unáša - toto je wellness pre dušu.

OBKLADOVÉ KAMENE
Krása spočíva v detaile. Preto sme k našim 
bazénom vybrali bazénový lem z gréckej 
manufaktúry. Kvalitný materiál, výnimočný 
dizajn a bezpečný povrch, na ktorom sa 
ani za mokra nešmyknete. V našej ponuke 
nájdete kamene, ktoré zodpovedajú 
väčšine klimatických podnebí: Kavala, 
Sunny, California, Granite. Stačí len pekne 
skombinovať s farbou Vášho bazéna.

POOL CONTROLS CHLORINÁTOR
Najposlednejšia inovácia od Pool Controls z 
Austrálie pracuje na extra nízkej koncentrácii 
soli 900 ppm. Pri tejto koncentrácii je soľ 
takmer nemožné rozpoznať chuťou, takže je 
to úplne ako keby ste plávali v čistej čerstvej 
vode. Keď sa na to pozrieme z perspektívy, 
napríklad morská voda má koncentráciu soli 
cca. 30.000 ppm. Obyčajné solné chlorinátory 
pracujú na koncentrácii soli medzi 3.000 ppm 
až 6.000 ppm. XLS 900 pracuje efektívne pri 
koncentrácii 900 ppm.  Neveríte? Požičiame 
Vám ho na vyskúšanie.

NEW

Odporúčame Vám
na rok 2019

novinky
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NEW BUSINESS & SALES:

Miro Ružiak
Owner | Sales Director

M: +421 910 799 292
ruziak@compasspools.eu

AUS/ DE/ SWISS

NEW BUSINESS, 
SALES & MARKETING:

Linda Lackovičová
Sales & Marketing Manager

M: +421 910 904 551

linda@compasspools.eu

BALKAN/ BE & LUX/ CYP/
DEN/ FIN/ FR/ GR/ HR/ HU/ 
INDIA/ IT/ ISR/ NL/ NOR/ PL/ 
RU/ SLO/ SWE/ UK/

NEW BUSINESS & SALES:

Sergej Kuprijanov
Sales Manager

M: +421 910 903 085

kuprijanov@compasspools.eu

CZ/ ESP/ EST/ LAT/ 
MOLD/ MONTE NEGRO/ 
RUS/ SK/ UKR/  

FABRIKA:

Compass Europe, s. r. o.
Polna 4 | 903 01 Senec | Slovakia

T: +421 2 4564 82 54

info@compasspools.eu
www.compasspools.eu

Kontakty Compass Europe

Compass Europe
sa pozicionuje ako jeden z popredných  
medzinárodných výrobcov bazénov

Ohliadnutie sa za uplynulou sezónou 2018 nám 
prináša hneď niekoľko dôležitých míľnikov. Bol to 
významný rok, v ktorom sa nám podarilo úspešne 
upevniť našu silnú pozíciu na trhu a zároveň priniesť 
hneď niekoľko inovácii pre náš produkt.
Pracovali sme s profesionálmi z Austrálie na vývoji 
nového povrchu našich bazénov, priniesli sme in-
tegrovaný skimmer pre maximálnu najvyššiu hladinu 
vody, máme ďalší nový bazén v našom portfóliu, ktorý 
je spojením hneď niekoľkých integrovaných častí – 
technickej miestnosti a skimmera.

Ten najdôležitejší okamih sa ale udial v novembri, 
kedy sme hostili všetkých našich predajcov a do-
dávateľov z celej Európy, Izraela, Austrálie a USA. 
Prenajali sme si loď A-ROSA a nalodili sme 170 ľudí 
na plavbu po Dunaji, plnú nezabudnuteľných chvíľ. 
Takmer 5 dní plných úžasného programu so zá-
stavkami v 5 mestách. Potvrdili sme takto našu 
tradíciu výnimočných konferencií, na ktorých ide 
hlavne o to, aby sa naši predajcovia stretli a zdieľali 
svoje skúsenosti. Compass Europe takto ukázala 
svoju veľkosť a jej medzinárodný rozmer – naša 
Compass Family tvorená úspešnými profesionálmi  
a skúsenými predajcami s veľkým srdcom.

Chcete s nami zažiť naše ďalšie výnimočné momenty a stať 
sa súčasťou našej predajnej siete - Compass Family?

Napíšte nám, radi sa s Vami stretneme!

kontakty

Engelhartszell

Viedeň

Bratislava

Budapeš
ť

Compass Danube Cruise - 7.11. - 12.11.2018
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 www.compasspools.eu

SK


