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Solární program marimex ekoSun

Trendem současnosti je hledání alternativních energetických zdrojů. Solární program Marimex 
EkoSun nabízí ucelenou řadu výrobků, které využívají efektivním způsobem sluneční energii 
pro prodloužení koupací sezony ohřevem bazénové vody, ale i širokou nabídku příslušenství, které 
zpříjemní chvilky trávené u Vašeho bazénu. 

Ohřev vody pomocí slunečních paprsků je jak ekologický, tak hospodárný a s minimálními provoz-
ními náklady umožňuje zvýšit teplotu vody v bazénu. Jde o osvědčený systém ohřevu, představující 
přínos jak pro uživatele, tak pro životní prostředí. Solární systémy je možné instalovat k bazénům, 
které jsou již v provozu, nebo je zřizovat současně se stavbou nového bazénu. 

Za jasného počasí je výkon slunečního záření kolem 1 kW/m2 a počet slunečních hodin v průměru 
1330–1800 hodin ročně. 

Využijte tak ve svůj prospěch sluneční energii pohodlným a levným způsobem s výrobky solárního 
programu Marimex EkoSun.
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marimex cz
 

Společnost Marimex CZ s.r.o. poskytuje své služby na českém 
trhu již 18 let. Svým zbožím a službami v oblasti bazénové tech-
niky uspokojuje potřeby zákazníků nejen u nás, ale i v zahraničí.

Marimex jako největší specializovaný prodejce bazénů a rela-
xačních technologií disponuje dostatečným zázemím pro vaši 
naprostou spokojenost. 

Jsme výhradními distributory nadzemních bazénů Tampa a pís-
kové filtrace ProStar 4 pro střední a východní Evropu, nejprodá-
vanějších produktů ve své kategorii v České republice.

Tento katalog Vás seznámí s novými trendy podporujícími Vaše 
zdraví, relaxaci a duševní pohodu.  
Stačí si jen vybrat z našich výrobků, které nabízejí moře mož-
ností, jak relaxovat a nabrat nové síly.



Tampa 
Díky jednoduché montáži, široké nabídce rozměrů a nízké ceně jsou to nejprodávanější nadzemní bazény na českém trhu. Bazé-
ny mají samonosnou konstrukci se stěnou z trojvrstvého PVC s nafukovacím horním límcem, která je svou pružností bezpečná 
pro děti. Po rozložení stačí nafouknout horní límec a bazén napustit vodou. 
V oválném provedení, s boční konstrukcí, poskytuje koupací prostor až 5 metrů. V nabídce jsou varianty bez filtračního zařízení, 
s kartušovou (filtrační vložka typ A) nebo pískovou filtrací, komplety včetně příslušenství a model Oceán s bočním potiskem  
v designu moře. Všechny bazény mají vypouštěcí ventil pro napojení zahradní hadice na odvod vypouštěné vody. 

Bazény
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10340045        Tampa Ø 2,44 x 0,76 m bez filtrace 
10340014        Tampa Ø 3,05 x 0,76 m s kartušovou filtrací 2 m3/h
10340049        Tampa Ocean Ø 3,05 x 0,76 m s kartušovou filtrací 2 m3/h
10340041        Tampa Ø 3,66 x 0,91 m bez filtrace
10340017        Tampa Ø 3,66 x 0,91 m s kartušovou filtrací 2 m3/h
10340042        Tampa Ø 3,66 x 0,91 m s pískovou filtrací ProStar4
10340020        Tampa Ø 4,57 x 1,07 m KOMPLET* s kartušovou filtrací 4 m3/h
10340035        Tampa Ø 4,57 x 1,07 m KOMPLET* s pískovou filtrací ProStar 4  
10340023        Tampa Ø 4,57 x 1,22 m KOMPLET* s kartušovou filtrací 4 m3/h
10340036        Tampa Ø 4,57 x 1,22 m KOMPLET* s pískovou filtrací ProStar 4
10340040        Tampa ovál 3,05 x 5,49 x 1,07 m KOMPLET* s kartušovou filtrací 4 m3/h
10340006        Tampa ovál 3,05 x 5,49 x 1,07 m KOMPLET* s pískovou filtrací ProStar 4

* balení obsahuje schůdky, podložku, krycí plachtu, skimmer, sadu na údržbu (univerzální teleskopická tyč 239 cm, 
vysavač napojitelný na zahradní hadici, síťka na nečistoty)

Tampa 4,57

Tampa oceán

Tampa ovál



oHio 
Bazén s vylepšenou konstrukcí za použití dílů s oválným profilem. Jednotlivé díly konstrukce se zámky jsou lehce sestavitel-
né a zajišťují pevnou základnu bazénu. Stojny jsou provázané bezpečnostním lanem a pásem po obvodu pláště pro zvýšenou 
stabilitu. Vypouštění přes vypouštěcí ventil napojitelný na zahradní hadici. Stěna i dno pláště jsou z trojvrstvého PVC. V nabídce 
s pískovou filtrací komplet s příslušenstvím. 

Bazény

TaHiTi 
Obdélníkový bazén s vylepšenou konstrukcí za použití dílů s oválným profilem. Jednotlivé díly konstrukce se zámky jsou 
lehce sestavitelné a zajišťují pevnou základnu bazénu. Boční vzpěry jsou ukotveny v bezpečnostních pásech vedenými pod 
pláštěm pro zvýšenou stabilitu. Vypouštění přes vypouštěcí ventil napojitelný na zahradní hadici. Stěna i dno pláště jsou 
z trojvrstvého PVC. V nabídce s pískovou filtrací komplet s příslušenstvím.
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10340037        OHIO 4,88 x 1,22 m KOMPLET* s pískovou filtrací SAND 6

* balení obsahuje schůdky, podložku, krycí plachtu, skimmer, sadu 
na údržbu (univerzální teleskopická tyč 239 cm, vysavač napojitelný 
na zahradní hadici, síťka na nečistoty)

10340050         TAHITI obdélník 2,74 x 5,49 x 1,32 m 
KOMPLET** s pískovou filtrací SAND 6

** balení obsahuje schůdky, podložku, krycí plachtu, 
skimmer, sadu na volejbal, sadu na údržbu (univerzální 
teleskopická tyč 279 cm, hubici vysavače zapojitelného 
ke skimmeru, kartáč na teleskopickou tyč)

HaWai 
Kruhový bazén s kovovou konstrukcí a stěnou z trojvrstvého PVC. Jednotlivé díly konstrukce se zámky jsou lehce sestavitelné 
a u obou rozměrů zajišťují pevnou základnu bazénu. Stojny jsou provázané bezpečnostním lanem a pásem po obvodu pláště pro 
zvýšenou stabilitu. Vypouštění přes vypouštěcí ventil napojitelný na zahradní hadici. V nabídce s kartušovou (filtrační vl. typ A) / 
pískovou filtrací a komplety s příslušenstvím.

10340048        HAWAI 3,66 x 0,99 m, s kartušovou filtrací 2 m3/h a schůdky
10340053        HAWAI 3,66 x 0,99 m, s pískovou filtrací Prostar 4 a schůdky
10340038        HAWAI 4,57 x 1,22 m KOMPLET* s kartušovou filtrací 4 m3/h
10340039        HAWAI 4,57 x 1,22 m KOMPLET* s pískovou filtrací Prostar 4

* balení obsahuje schůdky, podložku, krycí plachtu, skimmer, sadu na údržbu 
(univerzální teleskopická tyč 239 cm, vysavač napojitelný na zahradní hadici, 
síťka na nečistoty) HaWai 3,66

TaHiTi

oHio 



relax pool 
Přenosný a snadno sestavitelný vířivý bazén pro 4 osoby s objemem vody 800 litrů, centrální jednotkou s ovládacím panelem, 
filtračním systémem o výkonu 2 m3/h, vzduchovačem a vestavěným ohřevem vody (2000 W). Bazén nafouknete pomocí vzdu-
chovače, napustíte vodou a pak už si jen užíváte masážního proudění teplé vody a bublinek. Voda může být vyhřátá až na 40 °C. 
Součástí balení je horní nafukovací kryt a termo obal s izolačními vlastnostmi. V nabídce také v setu s příslušenstvím.

Bazény

vířivé nafukovací Bazény

www.marimex.cz
KATALOG VELKOOBCHOD 2011

11400111        Vířivý bazén Relax Pool
11400101        Vířivý bazén Relax Pool + set příslušenství***

*** balení obsahuje geotextilní podložku pod bazén, vysavač SpaVac, malý plovák, chemický set Whirlpool

orlanDo 
Nadzemní bazény Orlando jsou vyrobeny z vysoce kvalitního galvanizovaného ocelového plechu s antikorozní povrchovou úpra-
vou. Tato konstrukce je pevná, odolná a umožňuje využít celou vodní plochu více, než je možné u bazénů s nafukovacím límcem. 
Součástí balení je skimmer (hladinový sběrač nečistot) a 2x3 díly 5/4“ hadice tvořící kompletní přípravu pro napojení pískového/
kartušového filtračního zařízení, horní a dolní plastové lišty, vnitřní fólie z měkčeného PVC a kovové schůdky s plastovými stupín-
ky. Bazén je možné zazimovat po upuštění vody pod spodní trysku, zabezpečení deformačního prostoru proti rozpínavosti ledu 
a aplikováním zazimovacího přípravku.

10300020        Orlando Ø 2,00 m, výška 0,91 m včetně schůdků, bez skimmeru a filtr. zařízení
10300005        Orlando Ø 3,66 m, výška 0,91 m, skimmer, 2x3 díly 5/4“ hadice, schůdky, bez filtr. zařízení
10300010        Orlando Ø 4,57 m, výška 1,10 m, skimmer, 2x3 díly 5/4“ hadice, schůdky, bez filtr. zařízení

orlanDo 3,66

relax pool



karTušové filTrace 
Filtrační zařízení s papírovou filtrační vložkou je při správně zvolené dimenzi výkonu čerpadla k objemu 
bazénu stále nejjednodušší způsob, jak zajistit filtraci bazénové vody. Bez jakékoliv složité montáže se 
připojí 5/4 hadicí k filtračnímu okruhu bazénu mezi skimmer a vratnou trysku. 

náHraDní filTrační vložky
Filtrační vložka se v sezoně jednou/dvakrát týdně (podle znečistění vody) po vyjmutí z těla filtrace propere pod tlakovou vodou 
a vloží zpět (nesmí vyschnout). Mění se při silném znečištění a na každou novou sezonu.

filTrační zařízení

10620005        Filtrační zařízení kartušové M1 - Tampa 2 m3/h
10620011        Filtrační zařízení kartušové Tampa 5,7 m3/h

10691001        Filtrační vložka k bazénům Tampa, Orlando (typ A)
10691003        Filtrační vložka k bazénům Tampa ovál 3,66 x 6,10 m
10691004        Filtrační vložka k bazénům Tampa 3,05 m (typ E) - 2 ks
11402217        Filtrační vložka k vířivému nafukovacímu bazénu Relax Pool
11403008        Filtrační vložka k vířivému nafukovacímu bazénu Oáza Pool
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píSkové filTrace 
Přenechte starost o bazénovou vodu pískové fitraci, pomáhá udržet průzračně čistou vodu ve Vašem bazénu po celou letní sezó-
nu. Objem bazénu je nutné přefiltrovat 2–3x denně podle zatížení. Voda je motorem čerpadla nasávána přes skimmer do hrubé-
ho předfiltru filtrace, který zachycuje větší nečistoty (listy, hmyz apod.), přes šesticestný ventil do filtrační nádoby. Prochází přes 
pískovou náplň, která ji zbaví jemných nečistot a čistá se vrací zpět do bazénu. Postupné hromadění nečistot v pískové náplni 
filtrační nádoby zvyšuje jeho odpor. Písková náplň se proplachuje minimálně 1x týdně nebo vždy při zvýšeném tlaku ve filtrační 
nádobě a po každém vysávání bazénu přes filtraci. Zpětným proplachem, opačným proudem vody, procházející přes pískovou 
náplň se vyplavené nečistoty odvádí do odpadu. Absorpční schopnost pískové náplně zachytávat nečistoty spočívá v hrubosti 
jednotlivých zrnek písku, které se při filtrování postupně omílají. Pro zachování maximálního účinku filtrování doporučujeme 
výměnu pískové náplně před každou, případně každou druhou sezonou. Všechny nabízené modely jsou vybaveny hrubým předfil-
trem a šesticestným ventilem. ProStar4 je nejprodávanější písková filtrace na českém trhu.

10600003        Filtrační zařízení pískové ProStar 4 m3/h, pro bazény do 20 m3,
10600011        Filtrační zařízení pískové Sand 6 m3/h, pro bazény do 30 m3

10601007        Filtrační zařízení pískové Aquamar 5000, 5 m3/h pro bazény do 25 m3

10601021        Filtrační zařízení pískové Aquamar 7000, 7 m3/h pro bazény do 35 m3

10601013        Filtrační zařízení pískové Aquamar 9000, 9 m3/h pro bazény do 55 m3

10690002        Filtrační písek Aquamar 25 kg, propraný křemičitý písek o zrnitosti 0,6–1,2 mm

proSTar 4 m3/h

filTrační zařízení 
karTušové m1

filTrační vložka 
Typ a
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pyramiDa xxl 
Solární ohřev Pyramida XXL je určena převážně pro větší typy bazénů. Inovovaná 
technologie využití slunečních paprsků pro ohřev vody ve spirálových kolektorech 
spočívá v použití parabolického reflexního zrcadla na dně panelu. Paprsky tak 
působí na polypropylenovou hadici s příměsí uhlíku ze všech stran. Maximálnímu 
efektu ohřevu vody přispívá polykarbonátová kopule s propustností 95 % záření 
udržující nashromážděnou energii. Jeden kolektor na cca. 18 m3 vody. 

Slim 180 / 360 
Panelový solární ohřev pohlcuje tepelnou energii slunečních paprsků a předává ji vodě, která jím proudí přes množství malých 
obdélníkových kapilár. Je vyrobený z vysoce absorpčního polypropylenu, který nerezne ani nezarůstá vodním kamenem. Solární 
panel se zapojuje na výtlak filtračního zařízení o minimálním průtoku 4 m3/h. Optimální umístění panelu je v konstrukci nebo 
na střeše v blízkosti bazénu se sklonem mezi 30–40 stupni s orientací na jih až jihozápad. Při propojení více panelů nebo mimo-
úrovňovém umístění zohledněte výkon čerpadla filtračního zařízení. Součástí balení jsou kolenové spojky a záslepky bočních tyčí. 

10741053         Ohřev solární pro nadzemní 
bazény Pyramida XXL

10741034        Ohřev solární k nadzemním bazénům 180 Slim– 0,6 x 3 m (1,8 m2)
10741001        Ohřev solární k nadzemním bazénům 360 Slim– 1,2 x 3 m (3,6 m2)

Solární program marimex ekoSun

pyramiDa / pyramiDa Sun 
Revoluční design a konstrukci v kategorii solárních kolektorů představují solární ohřevy Pyramida. Sluneční paprsky ohřívají vodu 
spirálovitě vedenou v sedmilitrovém kolektoru se speciální povrchovou úpravou. 
Tato konstrukce neklade vodě při průchodu kolektorem výraznější odpor, dá se tedy napojit nejen k pískové, ale i kartušové 
filtraci menších bazénů. Účinnost ohřevu umocňuje polykarbonátová kopule, která uvnitř kolektoru vytváří tzv. “skleníkový efekt“. 
Použitím integrovaných vzpěr se docílí doporučeného 30° sklonu pro nejlepší využití slunečních paprsků. Propojení více pane-
lů umožňuje univerzální použití pro všechny druhy nadzemních i zapuštěných bazénů a dosažení optimálního účinku. Jeden 
kolektor je dimenzován na ohřev cca 6 m3 vody. Jednoduché připojení k filtračnímu okruhu a malé rozměry kolektoru usnadňují 
instalaci v případech, kdy okolí bazénu nedovoluje použít pro ohřev vody pomocí sluneční energie prostorově náročné ploché 
solární kolektory, jejichž umístění vyžaduje přípravu pro bezpečné ukotvení. 

10741033         Ohřev solární Pyramida
10741061         Ohřev solární Pyramida Sun

Solární oHřevy

pyramiDa xxl

pyramiDa Sun

Slim
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venTil regulační pro Solární oHřevy 
Ohřev vody v bazénu má hlavní význam v prodloužení koupací sezony na jaře a na podzim. V letní sezoně (červen, červenec), 
kdy teploty pravidelně překračují 30 oC a nebývají chladné noci, může teplota vody dosáhnout až k hodnotám, kdy přestává být 
příjemná ke koupání (neosvěží). S teplotou vody se zvyšuje spotřeba chemických prostředků, kvůli bezpečné dezinfekci, ale 
i vlivem většího odpařování. Limitující je také teplotní omezení na štítku motoru čerpadla Vašeho filtračního zařízení. Při dosaže-
ní optimální teploty vody ke koupání tj. 22–26 oC doporučujeme použít regulační ventil k nucenému obtoku. Další požadavky pro 
regulaci průtoku jsou např. noční filtrování (panel začne vodu ochlazovat), zvýšená intenzita filtrování při znečistěné vodě nebo 
vysávání bazénu přes filtrační zařízení. 

Solární placHTa moDrá / černá 
Solární plachta pomáhá zvyšovat teplotu vody pomocí bublinek, které působí na sluneční paprsky jako čočka. Svojí hlavní funkci 
má v termoizolačním účinku. Omezí tepelné ztráty zejména přes noc, kdy se okolní teplota výrazně sníží. V nabídce je modrá 
o tloušťce 180 mikronů (120 mikronů Tampa 3,05/3,66) a černá verze se zesílenou tloušťkou 200 mikronů, zvýšenou UV sta-
bilizací a prodlouženou životností. Plachta i zároveň brání spadu nečistot do bazénu, sníží ztráty vody a chemických přípravků 
vlivem odpařování.

10741021         Ventil regulační 
pro solární ohřevy

10400146        Solární plachta pro bazén Tampa Ø 3,05 m (Ø 2,5 m) – MODRÁ
10400073        Solární plachta pro bazén Tampa Ø 3,66 m (Ø 3,0 m) – MODRÁ
10400001        Solární plachta pro bazén Ø 3,66 m (Orlando) – MODRÁ
10400016        Solární plachta pro bazén Ø 3,66 m (Orlando) – ČERNÁ
10400002        Solární plachta pro bazén Ø 4,57 m (Orlando) – MODRÁ
10400028        Solární plachta pro bazén Ø 4,57 m (Orlando) – ČERNÁ 
10400003        Solární plachta pro bazén Ø 5,49 m (MIAMI) – MODRÁ
10400010        Solární plachta ovál pro bazén 3,66 x 5,49 (MIAMI) – MODRÁ
10400041        Solární plachta ovál pro bazén 3,66 x 7,32 m (MIAMI) – MODRÁ

Držák SolárníHo oHřevu Slim 180 
Držák pro zavěšení solárního ohřevu Slim 180 na stěnu plechového bazénu (Orlando). V balení 4 ks držáku a 4 ks ochranné pásky. 

10741060        Držák solárního ohřevu Slim 180

Solární oHřevy

Solární placHTa moDrá / černá

Držák Slim

regulační venTil
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Sunny 
Zahradní sprcha najde uplatnění všude 
tam, kde vzniká potřeba zajištění teplé 
vody ke sprchování v místě bez dosahu 
zdroje elektrické energie nebo v přípa-
dě požadavku na beznákladový ohřev. 
Voda je ohřívána slunečním zářením 
v akumulačním zásobníku na 8 l, který 
je zároveň solárním kolektorem. Pro 
děti bezpečný směšovač brání před 
opařením (teplota vody uvnitř sprchy 
může dosahovat až 60 °C), po spuštění 
se do studené vody plynule přidává 
teplá. Umístěním sprchy na nejvíce 
prosluněné místo zajistíte její plné vy-
užití. Předností je snadná manipulace 
a jednoduché připojení k vodovodnímu 
řadu přes hadicovou rychlospojku. 

Duo 
Komfortní solární sprcha s moderním 
designem. Praktickou dvoudílnou kon-
strukci spojuje převlečená matice.
Snadné ovládání zajišťuje pákový smě-
šovač vody, tělo sprchy je zásobníkem 
pro ohřev 20 l vody. Balení obsahuje 
sadu na ukotvení spodní desky do pev-
ného podkladu. 

Solární SprcHy

zaSTřešení

10992017        Sprcha solární Sunny

10992015        Sprcha solární Duo

pool HouSe 
Univerzální zastřešení Pool House je vhodné pro všechny typy vířivých van a bazénů do průměru 3,66 m a to jak nadzemních, tak 
i zapuštěných. Víceúčelové zastřešení lze využít pro příjemná posezení na vaší zahradě a mnoho dalších příležitostí. Svou světle 
zelenou barvou se výborně hodí na každou zahradu jako decentní doplněk bazénu a zeleně. Zastřešení má samonosnou kon-
strukci ve tvaru pravidelného šestiúhelníku, stěny z průhledného PVC, odvětrací průduchy, tři vstupní otvory, podlepené švy a UV 
ochranný faktor do 50+.

10970014        Zastřešení PoolHouse

Sunny

Duo

zaSTřešení poolHouSe
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STarvac 
Vysavač pro všechny typy nadzemních i zapuštěných bazénů k napojení na kartušové i pís-
kové filtrační zařízení od 2 m3/h. Lze napojit na průchod stěnou nebo na skimmer bazénu. 
Balení obsahuje: tělo vysavače (vnitřní síťka na hrubé nečistoty), skládací tyč 1,5 m, hubice 
pro vysávání dna, hubice pro vysávání rohů, 5 m 5/4“ hadice, 3 druhy nástavců pro napojení 
k průchodu stěnou nebo skimmeru. 

Triangl 
Hubice trojúhelníkového tvaru s kartáčky určená k vysávání a odstraňování nečistot 
ze dna bazénu. Pomocí hadice je napojena na pískové filtrační zařízení, s držákem 
pro uchycení univerzální/teleskopické tyče. 

ocean / ocean De lux 
Obdélníková hubice s kartáčky na spodní straně pro snadnější odstraňování nečistot ze dna bazénu, model de Luxe s kartáčky 
na bocích pro lepší přístup do rohů bazénu. Pomocí hadice je napojena na pískové filtrační zařízení, s držákem pro uchycení 
univerzální/teleskopické tyče. 

ruční vySavače

10800011        Ruční vysavač Star Vac

10851001        Hubice sací Triangl na teleskopickou tyč

10961008        Kartáč vakuový Oceán 
10961009        Kartáč vakuový Oceán DeLuxe

pro napojení k filTračnímu zařízení

karTáč vakuový
oceán Deluxe

STar vac

Triangl
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ruční vySavače

poloauTomaTické vySavače 

Spa vac 
Ruční vakuový vysavač k odstraňování nečistot ze dna vířivých van a nadzemních bazénů.

konTiki 2 / BaracuDa Topaz
Vysavač určen pro čištění dna nadzemních bazénů a zapuštěných bazénů s plochým dnem. Připojuje se přes skimmer na pískové 
filtrační zařízení. Pohyb vysavače je ovlivňován ohybem a kroucením hadice. Součástí balení je 8m hadice (Baracuda Topaz 10 m).

vakuové vySavače

10800006        Vysavač Spa Vac

10800001        Vysavač Kontiki 2
10820010        Vysavač Baracuda Topaz

clean vac / magic vac 
Vysavače pro všechny typy nadzemních bazénů s filtrací i bez filtrace. Čistící účinek zajišťuje proud vody vodovodního řadu ze 
zahradní hadice napojené na hubici vysavače, podtlakem zvířené nečistoty se usazují v nylonovém sáčku. Vysavače jsou nezá-
vislé na filtračním okruhu, vhodné ke sběru hrubších nečistot (listy, hmyz atd.) ze dna menších bazénů, vířivých van a vodních 
nádrží. Součástí balení je držák pro napojení teleskopické tyče a hadicová rychlospojka.

10800012        Ruční vysavač Clean Vac
10800002        Ruční vysavač Magic Vac
10800003        Čistící sada Magic Vac + síťka

pro napojení na zaHraDní HaDici

ruční vySavač
clean vac

vySavač konTiki 2

Spa vac
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auTomaTické vySavače

DolpHin 2001 
Automatický vysavač vhodný pro všechny bazény do délky 12 m. Tímto zařízením odstraníte 
veškeré nečistoty ze dna a stěn bazénu, což se projeví na kvalitě vody a na nižší spotřebě che-
mických prostředků, zvláště chlóru. Po vložení vysavače do bazénu a jeho následném zapnutí 
pracuje automaticky. Zabudovaný mikroprocesor se samoprogramovací schopností zvolí takový 
čistící režim, který bude nejvhodnější pro tvar a velikost Vašeho bazénu. Je vybavený vozíkem 
pro snadnou manipulaci. Váha: 9,4 kg, příkon: 180 W, rychlost pohybu: 900 m/h, přefiltrovaný 
objem: 18 m3 /h.

DolpHin 2002 
Profesionální vysavač je vybaven nejen automatickou samoprogramovací jednotkou, která zmapuje 
tvar dna a stěn bazénu pro nejvhodnější čistící režim, ale i dálkovým ovládáním, umožňující pomocí 
joysticku libovolně řídit pohyb vysavače v bazénu. Je vhodný pro všechny bazény do délky 12 m. Pro 
snadnou manipulaci mimo bazén je vybaven vozíkem. Váha: 9,4 kg, příkon: 180 W, rychlost pohybu: 
900 m/h, přefiltrovaný objem: 18 m3 /h.

10830001        Dolphin 2001 s vozíkem

10830003        Dolphin 2002 s vozíkem

moBy 
Automatický vysavač Moby vyčistí bazén (čtverec, obdélník) do rozměru 10 x 6 m. 
Zabudovaný mikroprocesor se samoprogramovací schopností volí nejvhodnější čistící 
cyklus, zajišťuje optimální pohyb vysavače po dně bazénu a jeho kompletní vyčištění. 
Váha: 18,6 kg, kabel: 17 m, doba cyklu: 2,5 hod, přefiltrovaný objem: 16 m3 /h

10830007        Dolphin Moby

DolpHin moBy

DolpHin 2001

DolpHin 2002



Skimmery
olympic / Tampa 
Většina nečistot (listy, hmyz apod.), které do bazénu přináší vítr, nejdříve plave na hladině a až potom klesá na dno. Skimmer 
pomáhá sebrat nečistoty z hladiny a zachytit je v hrubém sítu, které chrání čerpadlo filtračního zařízení. Při správně nastavené 
vratné trysce proud vody vytvoří v bazénu rotaci, která funkci Skimmeru pomáhá. Pravidelným čištěním hrubého síta zajistíte 
bezproblémový chod celého filtračního okruhu.

10900001         Skimmer Olympic 92 ABS, stěnový sběrač pro plechové bazény, 
součástí balení je SkimmVac (redukce sání) pro připojení 5/4“ 
hadice vysavače a vratná tryska

10622003         Skimmer závěsný Tampa, závěsný sběrač s kombinovaným 
držákem pro bazény s nafukovacím horním límcem (Tampa) 
a bazény s kovovou konstrukcí (Hawai, Ohio, Tahiti)

10905042        Klapka skimmer Olympic (Swimline)
10905013        Klapka skimmer Olympic ACM 86 ABS
10940001        Tryska vratná Olympic ACM 91 ABS
10852019        Adaptér pro napojení vysavače k bazénu Tampa
10624039        Adaptér ke skimmeru Tampa (SK 14)
10624045        Adaptér ke skimmeru Tampa (SK 15)

Bazénové ScHůDky
pro naDzemní Bazény 
Bezpečný vstup přes stěnu nadzemního bazénu nabízejí stabilní schůdky ve třech velikostech s pevným
ocelovým rámem, povrchovou úpravou proti korozi a odolnými plastovými stupni s nosností do 110 kg. 

pro zapušTěné Bazény 
Schůdky pro zapuštěné bazény z leštěné nerez oceli. Průměr 43 mm, se stupni 
s protiskluzovou úpravou. 

10950014        Schůdky pro nadzemní bazény do výšky 0,91 m 
10950010        Schůdky pro nadzemní bazény do výšky 1,07 m 
10950015        Schůdky pro nadzemní bazény do výšky 1,22 m
10955001        Stupeň schodů plastový 35 cm, bílý - AL28

10950011        Schůdky nerez, 3 stupně, Slim (zúžené)  
10950012        Schůdky nerez, 4 stupně, Slim (zúžené)  
10950001        Schůdky nerez, 3 stupně, Standard 

www.marimex.cz
KATALOG VELKOOBCHOD 2011

ScHůDky 0,91

Skimmer olympic
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příSlušenSTví

geoTexTilní poDložky 
Při stavbě nadzemního bazénu je důležité, aby byl povrch místa před montáží pečlivě vyčištěn a zbaven ostrých předmětů. Geo-
textilní podložka (netkané textilie) brání poškození bazénové fólie proti protržení od nerovností z podkladu, zabraňuje prorůstání 
trávy, je odolná proti plísním a změkčuje dno bazénu pro příjemnější nášlap. Vnitřní fólie z měkčeného PVC reagují na kontakt 
s látkami obsahující ropu. Dehtový papír, různé podlahové krytiny (lino, koberec aj.) jsou jako náhražky nevhodné, narušují struk-
turu folie. 

náHraDní folie 
Při poškození vnitřní folie z měkčeného PVC plechového bazénu se jednoduchým způsobem, postupem jako u stavby, vymění za 
novou. Pro bazény Orlando o síle 0,225 mm v modrém designu, pro bazény Miami o síle stěny 0,325 mm a dna 0,425 mm v designu 
mramoru. 

10510013        Podložka pod bazén Ø 3,05 m - 1 ks 3,1 x 3,1 m (150 g/m2)
10510001        Podložka pod bazén Ø 3,66 m- 2 ks 3,8 x 1,9 m (200 g/m2) 
10510002        Podložka pod bazén Ø 4,5 m- 2 ks 4,8 x 2,4 m (200 g/m2) 
10510004        Podložka pod bazén Miami Ø 5,48 m (300 g/m2)
10510003        Podložka pod bazén Miami 3,66 x 5,48 m (300 g/m2)
10510007        Podložka pod bazén Miami 3,66 x 7,32 m (300 g/m2)

10301001        Náhradní fólie pro bazén ORLANDO Ø 3,66 x 0,91 m
10301002        Náhradní fólie pro bazén ORLANDO Ø 4,57 x 0,91 m
10301003        Náhradní fólie pro bazén ORLANDO Ø 4,57 x 1,07 m
10311003        Náhradní fólie pro bazén MIAMI Ø 5,48 x 1,22 m
10311004        Náhradní fólie pro bazén MIAMI ovál 3,66 x 5,48 m
10311006        Náhradní fólie pro bazén MIAMI ovál 3,66 x 7,32 m

krycí placHTy 
Nečistoty, které do bazénu přináší vítr, komplikují údržbu. Krycí plachta účinně brání padání nečistot a drobných předmětů 
do bazénu v době, kdy není využíván. Zároveň zabraňuje ztrátě vody a chemických prostředků vlivem odpařování. Krycí plachta 
pro plechové bazény (Orlando, Miami) má po obvodu kovová očka (vyztužené otvory) pro lanko se stahovákem. Pro bazény  
s nafukovacím horním límcem (Tampa) je po obvodu provázek na utažení.

10421004        Krycí plachta pro bazén Tampa 3,05
10421001        Krycí plachta pro bazén Tampa 3,66
10421002        Krycí plachta pro bazén Tampa 4,57
10420059        Krycí plachta pro bazén Tampa ovál 3,66 x 6,10 m
10420001        Krycí plachta pro bazén Ø 3,66 m (ORLANDO) 
10420002        Krycí plachta pro bazén Ø 4,57 m (ORLANDO) 
10420003        Krycí plachta pro bazény Ø 5,5 m (MIAMI)  
10420004        Krycí plachta pro bazén MIAMI 3,66 x 5,48 m  
10421003        Krycí plachta pro bazén MIAMI 3,66 x 7,32 m krycí placHTa orlanDo

geoTexTilní
poDložka

náHraDní folie
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příSlušenSTví

SaDa inSTalační  
Instalační sada k bazénům, filtračním zařízením a solárním ohřevům obsahující 4 ks kovových hadicových spon Ø 32–50 mm 
(5/4“–6/4“) a 2 ks teflonové pásky 12 mm x 12 m. 

10303041        Sada instalační

uv lampa STeril pool 
V přístroji je speciální trubice o výkonu 24 W, která při zapnutí do elektrické sítě vyzařuje UV záření. Voda je protlačena jednotkou 
s ultrafialovým zářením ničícím většinu mikroorganismů obsažených ve vodě, jako jsou řasy, paraziti, plísně, viry, kvasinky a bak-
terie. Zařízení je vhodné pro všechny bazény a zahradní jezírka s filtračním okruhem do průtoku 6 m3/h. Nevylučuje žádné škodlivé 
látky. Dokáže uspořit až 80 % chemických přípravků. Algicidní účinnost prokázaly výsledky laboratorních zkoušek. 

10911032        Lampa UV Steril Pool

Bazénové SvěTlo leD pool  
Jasné LED diodové světlo s dlouhou životností a moderním designem určené 
k osvětlení nadzemních bazénů se stěnou z PVC (Tampa, Ohio, Hawai, Tahiti). 
Silný magnet zajišťuje jednoduchou instalaci a flexibilní umístění po obvodu ba-
zénu. Při oddělení od magnetu světlo plave na hladině. Bezpečný je bezdrátový 
přenos elektrické energie o nízkém napětí 12 V přes stěnu bazénu se standard-
ním připojením do elektrické sítě 220–240 V. 

10920024        Světlo LedPool

uv STeril pool

SaDa inSTalační
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oSTaTní příSlušenSTví
10224005        Vanička na nohy Yettiho stopa (určená pro oplach nohou před vstupem do bazénu)
11306001        Sůl bazénová Marimex 25 kg
10303040        Redukce k bazénu Orlando pro připojení pískové filtrace
10440001        Rukáv vodní 2,40 m (určený k zatížení krycí plachty při zazimování zapuštěného bazénu)

10851005        Držák hubice (náhradní držák hubice vysavače napojitelný na teleskopickou tyč)
10960001        Tyč teleskopická do max. 3,60 m (univerzální výsuvná tyč pro kartáče, síťky a vysavače)
10960002        Tyč teleskopická do max. 4,80 m
10960005        Tyč 180 cm - d 32 mm

10961001        Kartáč malý na teleskopickou tyč - 18 cm
10961002        Kartáč velký na teleskopickou tyč - 44 cm
10961003        Set na údržbu zapuštěných bazénů
10961005        Houbička s rukojetí na čištění fólie

10962001        Síťka na nečistoty malá hladinová s Alu. tyčí 1,3 m
10962002        Síťka na nečistoty malá hladinová bez Alu. tyče
10962002        Síťka na nečistoty velká dnová na teleskopickou tyč
10962004        Síťka na nečistoty velká dnová (De Lux) na teleskopickou tyč
10962005        Síťka na nečistoty malá hladinová (De Lux)
10962006        Síťka na nečistoty hladinová ruční

yeTTiHo STopa

Síťka Dnová De lux

TeleSkopická TyčSíťka Dnová
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oSTaTní příSlušenSTví
10963002        Teploměr plovoucí ACM 140
10963003        Teploměr kulatý
10963008        Teploměr bazénový směs
10964002        Plovák malý na chlorové tablety
10964001        Plovák velký na chlorové tablety

10966002        Lepidlo na fólii (s průhlednou záplatou) 
10966003        Sada záplat na bazénovou fólii
11305001        Tester na pH a chlorovou koncentraci tabletový
11305003        Testovací pásky k měření vápníkové tvrdosti vody
11314001        Tester na pH a O2 tabletový - Blue One
11305005        Náhradní tablety do testeru DPD 1 - volný chlor
11305006        Náhradní tablety do testeru na měření pH
11305011        Náhradní tablety do testeru DPD 3 - vázaný chlor
11305016        Náhradní tablety do testeru na měření O2

11001001        Hadice bazénová 5/4 (32 mm), délka jednoho dílu - 1,25 m
11001002        Hadice bazénová 6/4 (38 mm), délka jednoho dílu - 1,50 m
11001006        Spoj hadic 5/4 (32 mm)
11001007        Spoj hadic 6/4 (38 mm)

Teploměr

plovák

Teploměr kulaTý

HaDice Bazénová



oSTaTní příSlušenSTví
Bazénové SeTy

voDní Hry

10420028        Set Tampa 3,05 - krycí plachta, plovák malý, teploměr plovoucí, AQ minitablety
10420029        Set Tampa 3,66 - krycí plachta, plovák malý, teploměr plovoucí, AQ minitablety
10400005        Set Tampa 3,05 solární - solární plachta, síťka malá ruční
10400006        Set Tampa 3,66 solární - solární plachta, síťka malá ruční

11630008        Dětský bazén nafukovací Baby - 86 x 25cm
11630009        Dětský bazén nafukovací Aquarium - 159 x 159 x 50 cm
11630012        Vodní polo nafukovací
11630013        Lehátko nafukovací - zvířátko
11630014        Lehátko nafukovací - Simple 
11630015        Lehátko nafukovací - Medium
11630016        Lehátko nafukovací - Classa
11630017        Křeslo Marina
11630018        Křeslo Lily
11630019        Krokodýl nafukovací
11630026        Brýle dětské plavecké
11630027        Maska dětská
11630039        Brýle potápěčské s potiskem
11630020        Klouzačka
11630046        Bar plovoucí
11630048        Volejbal vodní
11710016        Želví vajíčka

www.marimex.cz
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želví vajíčka

Brýle maSka

Bazén BaBy

leHáTko zvířáTko / claSSa
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Bazénová cHemie
aQuamar - cHlorová řaDa
11307010        Set AQuaMar Start
Startovací set obsahuje Chlor Shock 0,9 kg, pH minus 1,35 kg, Triplex mini 0,9 kg, tester na pH a chlor.

11300010        pH plus 0,9 kg
11300009        pH plus 1,8 kg
11300106        pH minus 1,35 kg
11300107        pH minus 2,7 kg
Slouží ke zvýšení hodnoty pH ve vodě. Při nesprávné hodnotě pH neúčinkují plnohodnotně ostatní použité přípravky. Ideální 
hodnota pH je 6,8 až 7,2.

11301006        Quick 0,9 kg
Chlorový granulát určený pro první zachlorování, umožňující rychle dodat potřebnou dávku chloru. Obsahuje stabilizátor chloru. 
Vhodný k průběžnému ošetřování vody a do automatických dávkovačů chloru.

11301302        Chlor Shock 0,9 kg
Rychlé krátkodobé zvýšení koncentrace chloru, který ničí většinu druhů řas. Účinkuje také na bakterie a viry.

11301306        Super Shock 
Superaktivní dvousložkový prostředek proti již narostlé řase. Bublinky stoupající k hladině strhávají a nabalují řasy na sebe 
a vynášejí je s sebou na hladinu. Zneškodněné řasy z hladiny odstraní skimmer. 

11301203        7 DAY TABLETS 1,6 kg
11301204        7 DAY TABLETS 4,6 kg
11301103        Minitabs 0,9 kg (malé)
Velké/malé dezinfekční pomalurozpustné tablety pro průběžné udržování koncentrace chloru. Slouží jako protiporostový  
prostředek účinný proti řasám, plísním, bakteriím a virům.

11301202        Chlor Triplex 4,6 kg
11301205        Chlor Triplex 1,6 kg
11301206        Triplex mini 0,9 kg
Víceúčelový přípravek k dezinfekci, zabránění vzniku řas a vysrážení nečistot. Po ponoření tablety do vody dochází k postupnému 
uvolňování chloru a zároveň k rozpouštění látky s algicidním účinkem a vločkovačem.

11301504        Algaestop
Přípravek určený k prevenci proti růstu řas. Lze jím již narostlé řasy zničit. Je účinný také proti plísním a v menší míře i proti 
bakteriím.

SeT STarT / Super SHock
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Bazénová cHemie
aQuamar - cHlorová řaDa
11302004        Vločkovač 1 l
Slouží k vysrážení zákalů, k projasnění vody a odstranění jemných mechanických nečistot z vody. Používá se preventivně  
1x týdně a vždy po použití přípravku Shock.

11302007        Projasňovač 1 l
Vysoce účinný přípravek na odstranění zákalů. Dodává matné bazénové vodě jiskru. Zvyšuje účinnost filtrace a účinně odstraňu-
je nečistoty. Účinkuje i při nižších teplotách a nižších hodnotách pH. 

11301403        Chlor Stabil 0,9 kg
Snižuje ztráty chloru způsobené UV zářením. Dokáže uspořit až 75 % chloru.

11301602        Mineral minus 1 l
Slouží k odstranění železa, manganu a jiných minerálů z vody. Snižuje tvrdost vody. Preventivní aplikace do studniční vody.  
Odstraňuje hnědé či zelené zabarvení vody způsobené přítomností kovů, projevují se po prvním zachlorování.

11306011        Chlor minus 1 l
Rychle snižuje vysokou koncentraci chloru. Po použití šokových přípravků umožňuje v krátké době opětovné koupání.

11304009        Clear Gel 0,6 l
Slouží k přípravě bazénu na sezónu. K vyčištění stěn bazénu před napuštěním a zabránění tak tvorbě bakterií.

11303002        Zazimovač 1 l
Přípravek pro zazimování bazénu. Zpomaluje růst řas rostoucích při nízkých teplotách a snižuje možnost vzniku zákalů.  
Neslouží proti zamrznutí vody v bazénu!

11307007        Set AQuaMar zima
Zimní set obsahuje AQuaMar Quick 0,9 kg a AQuaMar Zazimovač 1 l

aQuamar
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Bazénová cHemie
Blue one - BezcHlorová řaDa
11310101        pH minus 1,35 kg
11310001        pH plus 1 kg
Slouží ke snížení/zvýšení hodnoty pH ve vodě. Při nesprávné hodnotě pH neúčinkují plnohodnotně ostatní použité přípravky. 
Ideální hodnota pH je 6,8 až 7,2. 

11311002        Super 3 l
Bezchlorový dezinfekční prostředek pro průběžné ošetřování bazénové vody. Aplikuje se po použití přípravku Blue One Shock. 
Rozkládá organické nečistoty a usmrcuje organismy.

11311201        Shock 1 l 
Přípravek určený k prvnímu ošetření vody a pro šokové (jednorázové) ošetření. Vnese do vody první potřebnou dávku aktivní 
látky. Odstraní volný i vázaný chlor a též dokáže zahubit již narostlé řasy.

11312001        Vločkovač 0,9 kg
Slouží k vysrážení zákalů, projasnění vody a odstranění jemných mechanických nečistot z vody. Používá se preventivně 1x týdně 
a vždy po použití přípravku Shock.

11311101        Cid 1 l
Slouží k prevenci nárůstu řas v bazénové vodě. Je možné jej použít pro ničení již narostlých řas. Zároveň je účinný i proti plísním 
a v menší míře proti bakteriím.

11313101        Baby Oxi 1 l
Přípravek určený pro bazény bez filtračního zařízení do objemu 5 m3. Slouží jako dezinfekční prostředek v kombinaci s příprav-
kem Baby Enzym.

11313102        Baby Enzym 1 l
Přípravek obsahující přírodní enzymy. Používá se k odbourání organického znečištění vody. V kombinaci s přípravkem Baby Oxi 
zajišťuje dezinfekci bazénové vody.

11313103        Baby Pool 0,6 l
Přípravek pro úpravu bazénové vody v bazénech bez filtračního zařízení účinně dezinfikuje vodu a zamezuje množení bakterií, 
řas, hub a plísní.

ošeTřování voDy pro vířivé vany
11320003        Whirlpool Desinfekce tablety 1 kg - k dezinfekci vody aktivním kyslíkem
11320005        Whirlpool Aktivátor 1 l - zesiluje oxidační a dezinfekční účinky aktivního kyslíku
11320007        Whirlpool Odpěňovač 1 l - k rychlému a dlouhodobému odstranění tvořící se pěny
11320006        Whirlpool Chemický set*
*  Set obsahuje 0,5 kg Spa tablety / 0,5 l Spa Algicid kyslíkový aktivátor / 0,5 l Spa Odpěňovač 0,7 kg Spa pH minus 

(granulát na přírodní identické bázi ke snížení hodnoty pH)

Blue one



Infrasauny Vám poskytnou odpočinek a úlevu díky revolučnímu způsobu prohřívání celého těla. Klouby a svaly se rychleji prohřejí díky 
infračervenému záření, které způsobuje zvýšení cirkulace krve, uvolňuje bolesti a je tak vhodné i pro léčbu. Je vhodná pro osoby, které 
se léčí s krevním tlakem, nebo těžce snášejí vysokou teplotu v klasické sauně. Infračervený tepelný systém je v zahraničí nazýván 
domácím lékařem, vede k velmi účinné detoxikaci organismu a léčbě našeho těla při teplotě do 60 °C. Jednoduchá montáž nezabere 
víc než 35 minut.

infraSauny

claSSic 
Infrasauna Classic je žádaná mezi zákazníky, kteří požadují kromě saunování i stylový vzhled. Výhodou jsou karbonová topidla, 
která jsou výkonnější a infrasaunu rychleji vyhřejí. Je vyrobena z kanadské borovice, součástí balení je CD a radio přehrávač. Je 
určena pro jednu až tři osoby.

Classic 2000 pro 1 osobu, rozměr 90 x 102 x 190 cm.  
Classic 2001 pro 2 osoby, rozměr 120 x 100 x 190 cm. 
Classic 2002 pro 3 osoby, rozměr 155 x 100 x 190 cm.
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11105011        Classic 2000 - Hemlock, karbonová topidla 
11105012        Classic 2001 - Hemlock, karbonová topidla
11105013        Classic 2002 - Hemlock, karbonová topidla

200W*4

300W*2

300W*2
200W*6

300W*6

200W*5

300W*2

300W*2

claSSic 2000 claSSic 2001 claSSic 2002



infraSauny
Deluxe 
Infrasauny Deluxe mají design, který je nejvíce známý na českém trhu. Díky své podobě s finskými saunami jsou oblíbeny velkou 
částí zákazníků. Jsou vyrobeny z kanadské borovice tzv. Hemlock - dřeva světlehnědé až růžové barvy nebo z červeného cedru. 
Vyniká bezsukovostí a téměř nulovou smolnatostí. Charakteristické jsou tzv. minerální zárůsty, které vytvářejí nahodilé tenké 
proužky, zvýrazňující strukturu dřeva. V nabídce v různých velikostech s keramickým nebo karbonovým topidlem a CD/radio 
přehrávačem.

Deluxe 3000 pro 2 osoby, rozměr 120 x 105 x 194 cm.  
Deluxe 3001 pro 3 osoby, rozměr 155 x 110 x 194 cm. 
Deluxe 3002 pro 2–3 osoby, rozměr 135 x 135 x 194 cm.
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11105006        Deluxe 3000 - Hemlock, karbonová topidla
11105015        Deluxe 3001 - Hemlock, karbonová topidla

11105007        Deluxe 3000 - Hemlock, karbonová topidla
11105021        Deluxe 3001 - Cedr, karbonová topidla

300W*3

400W*2

300W*4

400W*2

Deluxe 3000

Deluxe 3001



infraSauny

granD 
Luxusní řada infrasaun, která splňuje ty nejvyšší nároky díky svému výkonu, zpracování a stylovému designu. Je vhodná pro 
soukromé i komerční účely. Montáž infrasauny zvládne každý a to v průběhu 30 minut. Jednotlivé díly jsou propojeny skrytým 
kováním, aby nenarušovaly estetický dojem. Infrasauna Grand bude jedinečným doplňkem vašeho domova či penzionu. 

Pro 4 osoby, rozměr 168 x 168 x 194 cm.

Deluxe
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11105018        Grand - Cedr, karbonová topidla
11105017        Grand - Hemlock, karbonová topidla

11105016        Deluxe 3002 - Hemlock, keramická topidla
11105022        Deluxe 3002 - Cedr, keramická topidla

11105020        Deluxe 3002 - Cedr, karbonová topidla

granD H granD c

200W*2

125W*2

In bottom
board

200W*8

300 W*7

Deluxe 3002



infraSauny

viSion 
Celoevropská novinka mezi infrasaunami. Tyto infrasauny jsou výjimečné svým vyváženým designem inspirovaným řadou Deluxe 
a řadou Classic. Pokud jste se dodnes nemohli mezi těmito dvěma typy infrasaun rozhodnout, v infrasauně Vision získáte to 
nejlepší z obou řad. 

Pro 3–4 osoby, rozměr 149 x 121 x 194 cm.

11105023        Vision 3000 - Hemlock, karbonová topidla
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miWoo 
Jsou opravdovým uměleckým dílem návrhářů. Dokázali začlenit infrasaunu do domácnosti. Variabilní barevná škála těchto infra-
saun poskytuje možnost výběru a odlišení. Jsou vyrobeny z kanadské borovice a obsahují karbonová topidla.

Pro 1 osobu, rozměr 106 x 100 x 196 cm.

11105009        Miwoo Black - Hemlock, karbonová topidla
11105010        Miwoo Silver - Hemlock, karbonová topidla

11105014        Miwoo White - Hemlock, karbonová topidla

300W*2

2*200W

125W*4
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nafukovací
poSTele a pumpy
11630056        Dětská nafukovací postel včetně polštářku - 157 x 88 x 18 cm
Dodáváno bez pumpy. Je vhodná pro všechny děti od 3 do 10 let.

11630038        Camping - 188 x 69 x 6 cm
Dodáváno bez pumpy. Vhodná pro turistiku, cyklistiku či jen jako plážové lehátko. Lehká a prostorově nenáročná nafukovací 
matrace, velice skladná. 

11630024        Classic Single - 191 x 99 x 22 cm, nosnost 136 kg
11630043        Classic Double - 191 x 137 x 22 cm, nosnost 272 kg
Dodáváno bez pumpy. Posemišovaná spací strana. Vhodná pro turistiku, cyklistiku a nebo i pro návštěvy.

11630031        Supreme Single - 203 x 102 x 47 cm, nosnost 136 kg
11630045        Supreme - 203 x 157 x 47 cm, nosnost 272 kg
Jedna z nejoblíbenějších postelí na českém trhu. Vyvýšená poloha a vestavěný polštář zaručují větší pohodlí. Vestavěná  
elektrická pumpa.

11630023        Luxus - 241 x 180 x 56 cm, nosnost 272 kg
Zboží je dodáváno se samostatnou elektrickou pumpou. Tato postel je tak pohodlná, že může být použita i jako trvalá spací 
varianta. Nafouknutá matrace je usazena v měkkém nafouknutém rámu s vestavěným polštářem.

claSSic Single

Supreme

luxuS
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nafukovací
poSTele a pumpy
11630063        Lounge Bed - 203 x 152 x 25 cm (záda 71 cm), nosnost 273 kg
Nafukovací matrace Lounge s odepínatelnými zády. Navíc dva vestavěné držáky na pití. Držáky na pití jsou vhodné například na od-
ložení hodinek, mobilu nebo brýlí. Dále v balení kromě praktické tašky najdete elektrickou pumpičku pro rychlejší nafouknutí.

11630035        Deluxe - 203 x 152 x 51 cm, nosnost 273 kg
Matrace se samostatnou elektrickou pumpou. Tato postel je tak pohodlná, že může být použita i jako trvalá spací varianta. 

11630065        Foam Bed - 203 x 152 x 53 cm, nosnost 273 kg
Nafukovací matrace Foam je momentálně naše TOP nafukovací matrace z řady DELUXE. Je unikátní svojí matrací s dotykovou 
pamětí pro zdravější spaní. Vestavěná elektrická pumpička už je v dnešní době standard - tato má navíc kabelové dálkové ovlá-
dání, což je praktické pro okamžitou regulaci pokud v posteli spí jedna nebo dvě osoby. Díky matraci s dotykovou pamětí se vaší 
návštěvě od vás už nebude chtít domů. 

11630066        Pohovka nafukovací Sofa  155 x 117 x 74 cm, nosnost 160 kg  
Nafukovací pohovka Sofa s dvěma držáky na pití a ventilem dva v jednom pro rychlé nafukování a snadné vyfukovaní.

11630067        Křeslo nafukovací Ultra - 127 x 102 x 76 cm (podnožka 64 x 28 cm), nosnost 80 kg
Nafukovací křeslo Ultra je atraktivní z každého úhlu pohledu. Vskutku luxusní provedení inspirované sportovními auty. Součástí 
balení je nafukovací podnožka a vestavěný držák na pití. 

11630040        Polštářek - 28 x 43 x 9 cm

11630011        Pumpička nožní
Nožní vzduchová pumpa s režimem nafukování/vyfukování. Součástí pumpičky je flexibilní hadice se třemi různými velikostmi 
koncovek na ventily.

11630047        Pumpička ruční malá
11630010        Pumpička ruční velká
Ruční pumpička s plastovým korpusem. Pumpuje vzduch při pohybu nahoru i dolů. Součástí pumpičky je flexibilní hadice se 
třemi různými velikostmi koncovek na ventily. 

11630007        Pumpička elektrická
Elektrický obousměrný kompresor je designován tak, aby se pohodlně držel a přes svůj malý rozměr nafoukl i největší z nafuko-
vacích postelí. Tři typy trysek, použití do elektrické sítě. Funkce nafukování a vyfukování.

lounge BaD

Deluxe
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