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Ten špeciálny moment, keď skočíte do Vášho bazéna a pocítite
vodu okolo seba, je ako zabudnúť na všetky výzvy všedných
dní a zrazu vypnúť hlavu. Práve tento moment prináša pokoj
a skľudnenie. Pohyb vo vode zlepšuje Vaše celkové zdravie,
duševnú vyrovnanosť a fyzickú kondíciu. Plávajte každý deň.
Buďte hrdinom zdravého príbehu Vás a Vašej celej rodiny.

Naša predajná sieť pokrýva všetky európske krajiny a jej
jedinečnosť spočíva vo svedomitej selekcii a tréningu našich
partnerov. Väčšina našich predajcov je s nami od samotného
začiatku našej výroby. Sme hrdí, že sa nám podarilo vytvoriť
tím, ktorý pre Vás dodáva a inštaluje kvalitu počas celého roka.

2

3

o ná s

Naša motivácia
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2005 – 2021
VIAC AKO 18 000
PREDANÝCH
A INŠTALOVANÝCH
BAZÉNOV V EURÓPE
V novembri 2021 sme zorganizovali najväčšiu Pool Konferenciu v Dubaji s rekordnou účasťou
300 expertov. Najlepších sme ocenili soškou Aqua.
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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.

2021

Vyvinuli sme náš
prvý prelivový bazén
a zároveň integrovaný
skimmer pre všetky
naše modely.

2020

Vyvinuli sme 3 nové
modely bazénov
a spustili sme líniu AQUA
NOVA a XL- Lounger.

2019

2017

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

16 rokov Compass Europe
– najväčšia Pool konferencia v Európe

2018

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

2015

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

2016

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

2021

2014

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

2013

Jedinečná Compass
Grancanaria konferencia
s najlepšími spoločnosťami
v bazénovom biznise z celej EU.

2011

2005

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

2009

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

2008

2007

2020

Compass Europe oslavuje najúspešnejší
rok v histórii fungovania.

Historicky najúspešnejší
rok. Vyrobili sme 2.100
bazénov! Zaznamenávame
nárast o 300 bazénov
oproti minulému roku.

Oslavujeme 15 ROKOV
NA TRHU! Prelomový
rok, zaznamenávame
rekord v objednávkach.
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VÍŤAZNÁ
INŠTALÁCIA 2020
Yachtpool
na 23. poschodí.

Yachtpool Papyrus White
Inštalácia: Compass Pools Israel
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technológia & inovác i e

t e c hno ló g ia & inovác ie

Super-pevný bazén, na ktorý
sa môžete spoľahnúť
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
riešenia, ktoré budú vyhovovať špecifickým
potrebám ich pozemku.

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

Keramická technológia = keramická vrstva
v štruktúre celého bazénového telesa.

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 preto poskytujeme 40-ročnú záruku na
tesnosť bazénového telesa.

Najnovšia technológia
v gelcoate a farbe
Rozsiahlo namáhané časti
sú vystužené karbónom.

Uzavretý lem
Bariérová vinylesterová vrstva

Vinylester so skleným vláknom

Rohože zo skleného vlákna

Keramická vrstva

Protišmykový povrch na všetkých
schodoch a dne bazéna.
Nadčasový dizajn a vysokokvalitná
úprava. Naše bazény sú vyrobené ručne
a je o ne dokonale postarané, kým
opustia našu fabriku.
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Objavte viac na:
www.compasspools.eu

Polyesterová vrstva
Vonkajšia vodeodolná vrstva
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Compa ss v ýroba

C o m pass v ýro ba

Compass výroba
HOME OF THE CARBON
CERAMIC POOL
Tajomstvom úspechu a trvácnosti nášho bazéna je zloženie kompozitu,
súčasťou ktorého je patentovaná keramická vrstva.
Od roku 2005 vyrábame bazény v našej EU fabrike s ročnou výrobou priemerne
1.500 bazénov. Náš tím priniesol mnoho inovácií a vylepšení v rámci výrobného
procesu a rovnako aj vrámci produktu ako takého, ako napr.
pridanie karbónovej výstuže do materiálovej štruktúry nášho bazéna.
R OZ Š Í R I L I S M E N Á Š LO G I S T I C K Ý
P R I E S T O R A D O B U D O VA L I S M E
SKL AD SPOLU S N ÁKL ADNÝM
P R I E S T O R O M N A P L O C H E 1600 m 2 .

V júni 2016 sme otvorili novú výrobu a priniesli sme
rôzne vylepšenia ako napr.:
• najmodernejšie striekacie zariadenia novej generácie
• automaticky ovládané prostredie vo výrobe (ohrev, chladenie, vlhkosť,
podtlak)
• regeneratívne termicko-oxidačné zariadenie na výrazné zníženie
vypúšťaných emisií

Najdôležitejšie výhody Compass bazénov na jeden pohľad:

CARBON
CERAMIC
TECHNOLÓGIA
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40-ROČNÁ
ZÁRUKA NA TESNOSŤ
BAZÉNOVÉHO TELESA

VANTAGE
BEZÚDRŽBOVÝ
SYSTÉM ČISTENIA

VHODNÉ
AJ PRE
SLANÚ VODU

JEDNODUCHÁ
A RÝCHLA
INŠTALÁCIA

Objavte viac na:
www.compasspools.eu
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Inštalácia Compass Pools Nemecko
FUN 100 v Nova Stone

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.

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. Preto môže Váš bazén
perfektne splynúť s prostredím alebo môže vytvoriť silný emotívny
prejav Vášho štýlu a vkusu. Práve tieto farby sú našimi TOP
BESTSELLERMI a neustále ich inovujeme a prinášame nové nápady.

c o m pass far by

VAŠA VLASTNÁ VYSNÍVANÁ PLÁŽ

compa ss f a r by

VYBERTE SI FARBU
VAŠEJ OBĽÚBENEJ
DOVOLENKOVEJ
DESTINÁCIE

BI-LUMINITE® & CYBER COLOURS
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.

colour your swim
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NOVA ® C OLOU RS TO P B E S TS E L LE RY

REUNION ISLAND

Nova®
Stone

ZANZIBAR

Nova®
Pearl

MALEDIVES

Nova®
Navy
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Ž I AR IVÉ 3D BI- LUMI NITE ® & C YBER FA R BY

CROATIA

Nova®
Gray

SEYCHELLES

Nova®
Anthracite

MADAGASCAR

Nova®
Blue

MAURITIUS

Bi-Luminite®
Smokey Quartz

HAWAII

Bi-Luminite®
Blue Saphire

BORA BORA

Bi-Luminite®
Blue Granite

TAHITI

Bi-Luminite®
Golden Pebble

THAILAND

Cyber
White

GREECE

Papyrus
White
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Inštalácia Compass Pools Holandsko
XL-Briliant 88 v Nova Anthracite

20

21

compa ss select i o n

c o m pass se le c t io n

TEN MOMENT, KDE ŽIVOT
A LÁSKA NEMAJÚ HRANICE.

Masážna vírivka
pre dve osoby.

compass

selection

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 na chvíľu zastaviť?
Nie, nemôžeme. 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.

Inštalácia: Compass Pools Israel

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

enjoy spending the moments
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compa ss select i o n

c o m pass se le c t io n

Pre Váš životný štýl.

Luxusné, plavecké, priestranné.

You ca
an make it ha
appen

YACHT POOL RD*

Madlá z nehrdzavejúcej ocele

Pozičné svetlá (Ľ a P)

Dĺžka

11,54 m

Šírka

4,04 m

Hĺbka

1,50 m

Objem

42 m3

Hmotnosť

1200 kg

Rollo prekrytie
Integrovaná vírivka pre dvoch (s 33 masážnymi dýzami)

Jedinečná jachtárska
flex-teak podlaha

Priestor pre Rollo prekrytie
alebo masážne dýzy

XL-FAST LANE 122 RD*

Priestor pre Rollo prekrytie
alebo masážne dýzy

Dĺžka
Protišmykové
schody
Relaxačná zóna
a masážne dýzy
na výber

Integrované madlo na bezpečné
vedenie Rollo prekrytia

12,15 m

Šírka

2,89 m

Hĺbka

1,50 m

Objem

43 m3

Hmotnosť

1500 kg

Rollo prekrytie

XXL-TRAINER 133 RD*

Dĺžka
Protišmykové schody

13,28 m

Šírka

4,49 m

Hĺbka

1,50 m

Objem

75 m3

Hmotnosť

2400 kg

Rollo prekrytie
Relaxačná zóna
a masážne dýzy
na výber

Integrované madlo na bezpečné
vedenie Rollo prekrytia

Priestor pre Rollo prekrytie
alebo masážne dýzy

RD* - Rovné dno
24
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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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Yachtpool
Inštalácia: Compass Pools Israel

XL-Fast Lane 122
Inštalácia: Compass Pools Nemecko
XXL-Trainer 133
Inštalácia: Compass Pools UK
28
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m alé záhrad né bazé ny

malé záhradné bazény

UŽI SI NIEČO VÝNIMOČNÉ

malé z á hra dné b azé n y

SMALL

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.

30

you can make it happ
ppen
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malé z á hra dné b azé n y

X-TRAINER 45 ŠD**

AQUA NOVA 53 RD*

Relaxačná
zóna

Priestor na Rollo
prekrytie na výber

Schody s protišmykovým
povrchom

Schody s protišmykovým
povrchom
Hlbšia strana

Relaxačná zóna a
masážne dýzy na výber

Relaxačná zóna a masážne
dýzy na výber

BRILIANT 66 / 74 RD*

FUN 74
Inštalácia: Compass Pools Maďarsko

Integrované madlo na bezpečné
vedenie Rollo prekrytia

RIVERINA 67 ŠD**

CLASSIC RD*
Relaxačná zóna a masážne
dýzy na výber

Relaxačná zóna a masážne
dýzy na výber

Schody s protišmykovým
povrchom

Hlbšia strana

Stupienok a madlo pozdĺž
bazéna pre vašu bezpečnosť

Relaxačná zóna a masážne
dýzy na výber

Priestor pre Rollo prekrytie
alebo masážne dýzy

Stupienok a madlo
pozdĺž bazéna pre vašu
bezpečnosť

Relaxačná zóna a masážne
dýzy na výber
Relaxačná
zóna

Schody s protišmykovým
povrchom

BABY-POOL RD*

Schody s
protišmykovým
povrchom

Schody s protišmykovým
povrchom

Integrované madlo
na bezpečné vedenie
Rollo prekrytia

Priestor na Rollo
prekrytie na výber

TREND 73
Integrovaná technická šachta
(voliteľná) s prekrytím
vo farbe bazéna.

Schody
s protišmykovým
povrchom

Relaxačná zóna
a masážne dýzy na výber

RD* - Rovné dno

X-TRAINER 45 ŠD**
AQUA NOVA 53 RD
*

RIVERINA 67 ŠD

**

TREND 73 RD*
BRILIANT 74 RD
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Relaxačná zóna
a masážne dýzy
na výber

Integrované madlo na bezpečné
vedenie Rollo prekrytia

Schody s protišmykovým povrchom

Priestor pre Rollo prekrytie
alebo masážne dýzy

Priestor na Rollo
prekrytie na výber

Stupienok a madlo pozdĺž
bazéna pre vašu bezpečnosť

ŠD** - Šikmé dno

Typ

BRILIANT 66 RD

Integrované madlo na bezpečné
vedenie Rollo prekrytia

„S“ = Verzia bez bezpečnostného schodíka

Schody s protišmykovým
povrchom

Relaxačná zóna
a masážne dýzy
na výber

Priestor na Rollo
prekrytie na výber

Integrovaný high-level
skimmer pre maximálne
vysokú hladinu vody.

FUN 74 RD* / FUN 74 RD* „S"

XL-TRAINER 72 RD*

*

*

Dĺžka

Šírka

Hĺbka

Objem

Hmotnosť

4,45 m

2,94 m

1,21 - 1,49 m

15 m3

600 kg

5,30 m

3,20 m

1,50 m

20 m

6,62 m

3,62 m

1,40 m

27 m

6,72 m

3,44 m

1,11 - 1,57 m

7,30

3,30

7,63 m

3,64 m

3

Rollo prekrytie
X

RD* - Rovné dno

Typ
CLASSIC RD

700 kg

*

Dĺžka

Šírka

Hĺbka

Objem

Hmotnosť

6,1 m

3,16 m

1,50 m

21 m

700 kg

3

3

850 kg

X

BABY-POOL RD

6,52 m

2,40 m

0,88 m

12 m

600 kg

24 m

800 kg

X

XL-TRAINER 72 RD*

7,19 m

3,30 m

1,50 m

30 m3

920 kg

1,50

31 m3

1100 kg

FUN 74 RD

7,48 m

3,68 m

1,50 m

35 m

1050 kg

1,40 m

32 m

7,5 m

3,71 m

1,50 m

35 m

1050 kg

3
3

3

920 kg

X

*

FUN 74 RD „S"
*

*

3
3

Rollo prekrytie

X
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Inštalácia Compass Pools Nemecko
FUN 80 v Nova Anthracite

me dium ba zény

m e d ium bazé ny

XL-Briliant 88 v Smokey Quartz

medium bazény

BESTSELLER
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.

XL-Trainer 110 v Nova Grey

36
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me dium ba zény

m e d ium bazé ny

AQUA NOVA 77 RD*

Schody s
protišmykovým
povrchom

Integrované madlo na
bezpečné vedenie
Rollo prekrytia

Relaxačná zóna a masážne
dýzy na výber

Priestor na Rollo
prekrytie na výber

FUN 80 RD*

Relaxačná zóna a
masážne dýzy na výber

Schody s protišmykovým
povrchom

Inštalácia Compass Pools Holandsko
FUN 80 v Nova Grey,

Relaxačná zóna
a masážne
dýzy na výber

Integrované madlo na
bezpečné vedenie
Rollo prekrytia

Inštalácia Compass Pools Nemecko
XL-Briliant 88 v Nova Pearl

Integrované madlo na bezpečné
vedenie Rollo prekrytia

INFINITY 80 RD*

AQUA NOVA 84 RD*

Schody s
protišmykovým
povrchom

Priestor na Rollo
prekrytie na výber

X-TRAINER 82 ŠD**

Priestor na Rollo
prekrytie na výber

RD* - Rovné dno

Relaxačná zóna a masážne
dýzy na výber

Schody
s protišmykovým
povrchom

Relaxačná zóna
Hlbšia strana

Schody s protišmykovým
povrchom

Integrované madlo
na bezpečné vedenie
Rollo prekrytia

Relaxačná zóna a
masážne dýzy na výber

ŠD** - Šikmé dno

Typ
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Priestor na Rollo
prekrytie na výber

Integrované madlo na bezpečné
vedenie Rollo prekrytia

Schody s protišmykovým
povrchom

Prelivový bazén

Relaxačná zóna a masážne
dýzy na výber

XL-BRILIANT 88 RD*

RD* - Rovné dno

ŠD** - Šikmé dno

Dĺžka

Šírka

Hĺbka

Objem

Hmotnosť

AQUA NOVA 77 RD

*

7,75 m

3,55 m

1,50 m

40 m³

1200 kg

AQUA NOVA 84 RD

*

8,40 m

3,55 m

1,50 m

42 m³

1200 kg

Typ

1100 kg

X-TRAINER 82 ŠD

1100 kg

XL-BRILIANT 88 RD

FUN 80 RD*

8,00 m

3,70 m

1,50 m

40 m³

INFINITY 80 RD*

8,30 m

4,05 m

1,46 m

40 m

3

Priestor pre Rollo prekrytie
alebo masážne dýzy

Rollo prekrytie

**
*

Dĺžka

Šírka

Hĺbka

Objem

Hmotnosť

8,25 m

3,68 m

1,09 - 1,76 m

36 m

960 kg

8,70 m

3,75 m

1,50 m

45 m

1100 kg

3
3

Rollo prekrytie
X
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FUN 80 v Nova Pearl,
Inštalácia Compass Pools Rakúsko

la rge ba zény

larg e bazé ny

enjoy
j y a real swimming
g pleasure

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.
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XL-TRAINER 110 ANTHRACITE
INŠTALÁCIA: COMPASS POOLS UK

43

la rge ba zény

Inštalácia Compass Pools Ukrajina
XL-Java 114 v Smokey Quartz

RIVERINA 106 ŠD**

FUN 100 RD*

Schody s
protišmykovým
povrchom

Hlbšia strana

Relaxačná zóna a masážne
dýzy na výber

Relaxačná zóna a
masážne dýzy na
výber

Relaxačná zóna

Priestor na Rollo
prekrytie na výber

Inštalácia Compass Pools Nemecko
XL-Trainer 110 v Nova Anthracite

Stupienok a madlo pozdĺž bazéna
pre vašu bezpečnosť

Integrované madlo na bezpečné
vedenie Rollo prekrytia

Schody s
protišmykovým
povrchom

JAVA 101 RD*

XL-LOUNGER 95 / 115 RD*

XL-JAVA 114 ŠD**

XL-TRAINER 110 RD*

Masážne dýzy na výber

Integrované madlo na bezpečné
vedenie Rollo prekrytia
Schody s
protišmykovým povrchom

Integrované madlo na bezpečné
vedenie Rollo prekrytia

Schody s protišmykovým
povrchom
Hlbšia strana

Schody s protišmykovým povrchom

Schody s protišmykovým
povrchom

RD* - Rovné dno

Relaxačná
zóna

Integrované madlo na bezpečné
vedenie Rollo prekrytia

Priestor pre Rollo prekrytie
alebo masážne dýzy

Relaxačná zóna a masážne
dýzy na výber

Relaxačná zóna a masážne
dýzy na výber

Priestor na Rollo
prekrytie na výber

Priestor pre Rollo prekrytie
alebo masážne dýzy

ŠD** - Šikmé dno
RD* - Rovné dno

Typ
FUN 100 RD
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Dĺžka

Šírka

Hĺbka

Objem

Hmotnosť

3

Rollo prekrytie

10,00 m

4,00 m

1,50 m

52 m

1300 kg

JAVA 101 RD*

10,03 m

3,80 m

1,50 m

49 m3

1200 kg

X

XL-LAUNGER 95 RD

RIVERINA 106 ŠD**

10,62 m

3,78 m

1,04 - 1,88 m

45 m3

1400 kg

X

XL-TRAINER 110 RD*

XL-JAVA 114 ŠD

11,40 m

3,96 m

1,10 - 1,68 m

52 m

1350 kg

*

**

3

Typ
*

XL-LOUNGER 115 RD

*

Dĺžka

Šírka

Hĺbka

Objem

Hmotnosť

9,52 m

4,06 m

1,50 m

3

50 m

1200 kg

11,02 m

4,02 m

1,50 m

50 m3

1350 kg

11,50 m

4,06 m

1,50 m

59 m

1450 kg

3

Rollo prekrytie
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Inštalácia Compass Pools Nemecko
FUN 100 v Nova Pearl

vant a ge syst ém

vant ag e syst é m

bezúdržbový systém čistenia

VANTAGE

Nemáte čas starať sa o svoj bazén? Len si predstavte bazén,
ktorý sa sám čistí, šetrí peniaze a potrebuje menej chémie.
Compass prináša 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:

FUN 80 Nova Navy
Inštalácia: Compass Pools Nemecko

NEMÁTE ČAS STARAŤ SA O VÁŠ BAZÉN?
NÁŠ BEZÚDRŽBOVÝ SYSTÉM ČISTENIA
JE VAŠÍM NAJLEPŠÍM RIEŠENÍM.

• 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.

Objavte viac na:
www.compasspools.eu

Cirkulácia vody
48

Práca “Pop-up” dýz
49

roll o prek r yt ie

ro llo c ove r

rollo prekrytie - integrované
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.

Objavte viac na:
www.compasspools.eu

COMPASS POOLS | ROLLO COVER BEACHLINE
vhodný pre tieto modely bazénov:

Tu sú Vaše výhody:
• garantuje maximálnu energetickú efektivitu a plnú bezpečnosť
• zaisťuje optimálne prehriatie vody v bazéne o 4 až 8 °C

Trend 73
XL-Lounger 95 / 115

XL-Trainer 110 FB

XXL-Trainer 133

XL-Java 114

XL-Briliant 88

XL-Fast Lane 122

Elegant / Fun 74

Elegant-Max 80 /
FUN 80

Infinity 80

XL-Elegant 71 /
XL-Trainer 72

Yacht Pool

Aqua Nova 53

• limituje vyparovanie vody a chémie a stratu teploty

Ročné náklady na vykurovanie bazéna s rozmermi 8 x 4 m

Classic

2500
2000
1500

Compass Rollo

1000

Bez prekrytia

500
0

25°C

26°C

27°C

Teplota vody
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Elegant-Max 100 /
Fun 100

28°C

29°C

30°C

Aqua Nova 77

Aqua Nova 84
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ro l lo pre kr yt ie – nad ze m o u

Rollo prekrytie – nad zemou

Farebné
prevedenie
lamiel

PVC šedá

Polykarbonát transparent

PVC biela

PVC piesková

Obja
O
Ob
bjavt
javt
ja
vte vviiac
ac na:
ww
w
ww
w..c
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Rollo prekrytie nad zemou sľubuje najvyššiu kvalitu a odolnosť. Tieto typy
je možné použiť pre novoinštalované bazény, ako aj pre existujúce bazény.
Rolovacie zariadenie na konci bazéna automaticky roluje lamely hore aj dole.
Pre celkový vizuálny dojem môže byť rollo prekrytie obložené drevom alebo
prispôsobené tak, aby vyhovoval dizajnu Vašej záhrady a bazéna.

PVC modrá

EcoTop Plus - Jednoduché a exkluzívne riešenie
pre maximálne pohodlie
Výhody:

PVC solar

Polykarbonát solar Anti Algae

PVC transparent

Polykarbonát Alu vzhľad Anti Algae

Polykarbonát solar

•

Navíjací hriadeľ vyrobený z GRP

•

Podpery vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
s práškovým nástrekom - buď biela alebo antracitovo
šedá - v kombinácii s vysoko kvalitným IPE drevom

•

Motor s transformátorom a ovládaním alebo solárny
pohon s kľúčovým spínačom a diaľkovým ovládaním

•

Voliteľné drevené obloženie (nie je dostupné
pre riešenie so solárnym panelom)

bez solárneho panelu
so solárnym panelom

AquaTop - Štandardné riešenie

Polykarbonát ALU vzhľad

Navíjacie zariadenie tohto variantu je vyrobené
z nehrdzavejúcej ocele AISI 316L. V jednej z dvoch
konzol je inštalovaný 24 V elektromotor. Ovládač
a kľúčový spínač sú inštalované samostatne
integrované do bazénovej technológie. V dôsledku
toho môže byť rollo zariadenie úplne zakryté.

Quadro Black
Q
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Quadro Titanium
Q

Polykarbonátové lamely najnovšej generácie
sú vyrábané extrúznym procesom Quadro.
Táto technológia je jedinečná vo svete
bazénových prekrytí a umožňuje vytvoriť
dokonalú solárnu lamelu, extrémne odolnú voči
nárazom. Je trvácna a kombinuje solárne účinky,
účinky proti riasam a proti kondenzácii. Lamely
sú dostupné vo variantoch „Black Edition“ a
„Titanium Edition“.

TopMoov - pohyblivé a štýlové
Nájsť zastrešenie pre existujúci bazén pri zachovaní
dizajnu a charakteru bazénovej časti je vždy výzvou.
TopMoov je na to ideálnym riešením. Vyzerá elegantne
a vďaka diskrétnym koľajničkám sa dá posunúť aj o pár
metrov. TopMoov je vždy napájaný solárnou energiou.
53

Integrovaný skimmer
pre vysokú hladinu vody
Je integrovaný do steny bazéna a tým prináša veľmi
vysokú hladinu vody vo vašom bazéne, tesne pod
jeho okraj. Vysoká hladina vody dodá vašej bazénovej
inštalácii exkluzívny a elegantný vzhľad. Skimmer je
pri výrobe zároveň laminovaný, takže nie sú potrebné
žiadne samostatné výrezy v stene bazéna a stabilita
bazéna nie je nijako ovplyvnená. Dodáva sa spolu
s bazénom priamo z výroby, preto je integrovaný a tým
pri vašej inštalácii šetríte čas aj dodatočný inštalačný
materiál, ako pri montovaní klasického skimmera.
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Der integrierte Skimmer - Detail

p reh ľ a d ba zénov

pre h ľ ad bazé nov

AQUA

Classic 62 RD*

R

X-Trainer 45 ŠD**

SELECTION

R
7,75 x 3,55 x 1,50

8,40 x 3,55 x 1,50

X-Trainer 82 ŠD**

4,45 x 2,94 x
1,21 - 1,49

6,52 x 2,40 x 0,88

XL-Trainer 72 RD*

R

8,25 x 3,68 x 1,09 - 1,76

R

11,54 x 4,04 x 1,50

Riverina 67 ŠD**

Riverina 106 ŠD**

XL-Lounger 115 RD*

R

R
9,52 x 4,06 x 1,50

Briliant 66 RD*

11,50 x 4,06 x 1,50

Briliant 74 RD*

XL-Briliant 88 RD*
R

6,62 x 3,62 x 1,40

8,70 x 3,75 x 1,50

7,63 x 3,64 x 1,40

XL-Trainer 110 RD*

R
7,19 x 3,30 x 1,50

11,02 x 4,02 x 1,50

XXL-Trainer 133 RD*

XL-Fast Lane 122 RD*

R

XL-Lounger 95 RD*

Aqua Nova 84 RD*

R

Yacht Pool RD*

THE CLASSICS

Aqua Nova 77 RD*

5,30 x 3,20 x 1,50

R

10,00 x 4,00 x 1,50

8,00 x 3,70 x 1,50

R
6,16 x 3,16 x 1,50

Fun 100 RD*

R

R
7,5 x 3,71 x 1,50

Aqua Nova 53 RD*

Baby Pool RD*
TRAINER

R

7,48 x 3,68 x 1,50

FUN 80 RD* / FUN 80 RD* „S“

XL-LOUNGER

R

FUN 74 RD* „S“

BRILIANT

FUN

Fun 74 RD*

Infinity 80 RD*

R

Java 101 RD*

R

13,28 x 4,49 x 1,5

12,15 x 2,89 x 1,50

XL-Java 114 ŠD**

Trend 73 RD*
R

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

10,62 x 3,78 x 1,04 - 1,88

10,03 x 3,80 x 1,50

7,30 x 3,30 x 1,50

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

RD* - Rovné dno

ŠD** - Šikmé dno

R

- Rollo prekrytie na výber

8,35 x 4,10 x 1,47

RD* - Rovné dno

ŠD** - Šikmé dno

R

- Rollo prekrytie na výber

VŠETKY BAZÉNY PONÚKAME AJ AKO SAMOČISTIA CE A VYBRANÉ AJ S INTEGROVANÝM SKIMMEROM.
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inštalácia Compass Pools Maďarsko
FUN 80 v Papyrus White

FUN 80 Nova Stone
Inštalácia: Compass Pools Rakúsko
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Compass Europe, s. r. o.
Poľná 4
903 01 Senec
T: +421 2 4564 82 54
info@compasspools.eu
www.compasspools.eu
Tlačové chyby a zmeny vyhradené.

www.compasspools.eu

60

