MONOBLOKOVÉ BAZÉNY
Volba bazénu je většinou celoživotní rozhodnutí. Z tohoto důvodu by jste si měli vybrat bazén,
který splňuje všechny Vaše požadavky.
Starline Monoblok je vyroben jako jeden kus a splní svými vlastnostmi všechny Vaše
požadavky a přání. Je vyroben v Holandsku z vysoce kvalitních materiálů vč. tepelné izolace a
ochranné vinylesterové vrstvy. Moderní výrobní technologie zajišťuje dlouholetou kvalitu.
Monoblokový bazén přináší mnoho výhod a potěšení. Je také navržen tak, aby byla jeho údržba
minimální. Ve spojení s automatickým zakrýváním hladiny Roldeck tvoří ideální kombinaci pro
Váš rodinný bazén.
Na výběr je z několika variant – s románským, rovným či rohovým schodištěm, o různých
rozměrech, vybavení je též na přání zákazníka – lamelové zakrytí hladiny Roldeck, počet a typ
světel, trysek, protiproud, možná je též dodávka vč. obvodových kamenů.
Jednotlivé vrstvy bazénu:
1. Tvrzená povrchová vrstva (Gel Coat), bílá nebo modrá barva
2. Zesílený skelný laminát – ochranná vrstva
3. Pěnová tepelná izolace
4. Zesílený skelný laminát – ochranná vrstva
5. Ukončovací vrstva
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1. Automatické zakrývání hladiny Roldeck – lamely bílé, šedé, transparentní nebo solární,
možnost dálkového ovládání
2. Integrovaný kokpit – je umístěn mimo bazén ze stěnou a slouží pro uložení navíjecího
zařízení Roldeck
3. Posílená cirkulace vody v kokpitu
4. Potrubní rozvody montované a testované v dílně
5. Zapuštěný ocelový profil pro zpevnění těla bazénu
6. Protiproudé plavání integrované v těle bazénu (za příplatek)
7. Skokanský blok
8. Vstup románským schodištěm – bezpečný a pohodlný, určený k odpočinku a vodním
hrátkám
9. Automatický bezpečnostní zámek zakrývání Roldeck (za příplatek)
10. Schodiště s protismykovou bezpečnou povrchovou úpravou
11. Trysky zajišťující dokonalou cirkulaci vody
12. Podvodní reflektor (za příplatek) - zajišťuje atraktivitu a bezpečnost
13. Bezpečnostní schůdek v hloubce 90 cm
14. Bezpečnostní hrana – podpora zakrývání Roldeck
15. Hladký a trvanlivý povrch bazénu
16. Skimmer
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