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Nejprve bychom Vám rádi gratulovali ke koupi Vašeho nového bazénu. Aby pro Vás byla jeho stavba
jednoduchá a bezproblémová, sestavili jsme proto tento návod na jeho montáž.



1 . VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ

Tento návod k montáži bazénu platí všeobecně, pokud Váš bazén stavíte na venkovních prostranstvích.

Uchránit Vás před překvapeními, která nejsou vždy nutná, je důležité, aby jste se j iž před počátkem výstavby
seznámili s plánem výstavby, ujistili se, jaký materiál je na to potřebný a v jakém časové plánu by celá
výstavba měla probíhat.

Nestavte bazén za větrného počasí, neboť kovový plášť bazénu je pod vlivem větru jen tězko ovladatelný a
mohl by se ohnout či nevratně poškodit. Podkladová folie bazénu se nejlepe pokládá za slunného a teplého
počasí, zvyšuje se tím jej í přilénavost. Tím ale není myšleno přímé prudké slunce, což by znemožnilo
pokládání plachty s přesností k tomu potřebné. Nejlepší čas na montáž je proto v létě a sice brzo ráno nebo v
podvečer. Nepokládejte folii při vnějších teplotách pod 15°C, v takovém případě je folie nepoddajná a špatně se
tudíž montuje.

Filtrace bazénu a jiné možné doplňky jsou poháněny elektrickým proudem. Pokud se v prostorách vaší zahrady
takové žádoucí přípojky nevyskytují, je nutné je naistalovat.

Takové elektrické přípojky musí být zhotoveny kompetentním elektriktrotechnikem. Celé vedení musí být
uzeměno a opatřeno proudovým chráničem o 30Milliamper.

Veškeré elektrotechnické normy a zákonitosti je nutné dodržet. Zabraňte přístupu ostrých předmětů do bazénu.
Mohlo by dojít k poškození folie bazénu.

Nestoupejte na horní zábradlí/madlo, mohlo by dojít k jeho poškození.
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Bazény s hloubkou 90-120cm nejsou vhodné ke skákání po hlavě. �euposlechnutí může vést ke zranění
hlavy nebo páteře.

�ikdy nenechávejte vaše děti bez dozoru, když se v bazénu pohybují.
Pokud máte doma nebo v okolí děti, které neumí plavat, potom vám doporučíme jednoduché oplocení, které je
v obchodě k dostání, k obstavění bazénu.

Folie k zakrytí nebo podobné pokrytí bazénů, jako zastřešení apod. neposkytují žádné zabezpečení.

�espoléhejte se proto, že takové zastřešení nebo pokrytí bazénu za vás převezme zodpovědnost za vaše
děti.

Čistící prostředky a chemické ošetřující produkty jsou uzavřené, zajištěné a dětem nedostupné.

Čistící a ošetřující produkty nejsou v koncentrované formě míchatelné, neboť horzí nebezpečí výbušných
reakcí.

2. VAROVÁNÍ



Při výběru plochy pro umístění vašeho bazénu je doporučeno, řídit se několika pravidly.

Vyberte místo pro postavení bazénu tak, aby dojde li k nehodě nebo poškození bazénu mohla vytékající voda
bez problémů odtékat, aniž by ohrozila lidi, a zvířata nebo poškodila budovy či majetek.

K provedení řádné a správné montáže bazénu je bezpodmínečný pevný a nosný půdní podklad.

Proto nesmí být váš bazén montován na žádných navršených plochách. To by mohlo vést k propadlinám a tím
také k poškození bazénu.

Vyberte pro váš bazén slunečné místo ve vaší zahradě. Čím více místa v okolí bazénu zvolíte, tím lépe,
nejméně však 90cm volné plochy okolo celého bazénu.

Pokud máte možnost výběru závětrné plochy, zvolte j i. Bazén, který se nachází na větrném prostranství ztrácí
na teplotě, především díky odparům z vody.

Nedoporučujeme, umístit bazén do těsné blízkosti stromů nebo keřů, neboť to předpokládá větší a níkladnější
čištění. V žádném případě neumisťujte váš bazén pod volné vedení, elektrické čí telefonní. Pokuste se zamezit
výstavbě vašeho bazénu na podzemní vedení.
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3. UMÍSTĚNÍ VAŠEHO BAZÉNU

4. UMÍSTĚNÍ FILTRACE BAZÉNU

Bazén by měl být opatřen filtací určenou pro typ vašeho bazénu. Při volně vystavené filtraci platí minimální
vzdálenost od odkraje bazénu 2 metry. Další pokyny naleznete v návodu k instaklaci filtrace.



5. PŘÍPRAVA MÍSTA MONTÁŽE
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Přejeme si, aby si váš bazén dlouhá léta s radostí užívali, proto je nezbytné, aby jste j iž samotné přípravě
půdního podloží bazénu věnovali dastatečnou pozornost. Čím lépe a pevněji je potřebné podloží připraveno,
tím déle se můžete z vašeho bazénu těšit. Proto Váš prosíme o potřebnou svědomitost a opatrnost. Je nezbytně
nutné, aby toto půdní podloží pro váš bazén bylo ploché a dokonale nosné, bez navršených míst.

Propadliny vedou bezpomnínečně k deformaci a poškozením bazénu. Tato plocha nesmí obsahovat trávu,
kamení, kořeny a jiné ostré předměty. Kořeny a kamení musí být odstraněni, j inak by to mohlo vést k
poškození folie bazénu.

Pokud se rozhodnete vystavět váš bazén přímo na betonu či asfaltu nebo podobném povrchu, pak je
bezpodmínečné, aby mezi tuto vrstvu a folii bazénu byla zavedena běžně prodejná minerální vláknovina jako
dělící vrstva.
V žádném případě nesmí být fólie položena přímo na beton, asfalt, papír, dřevo nebo trávu, takové konání by
podkladovou folii nenávratně poničilo.

Nejhlubší bod

Nevyplňovat

Na úrovni

Nad úroveň výkopu
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6. VYTYČOVÁNÍ PŮDORYSU PRO VÝSTAVBU

Dbejte rozměrů podle předložené tabulky a vyznačte na vámi vybranném místě vápným přáškěm nebo
barevným sprejem potřebný půdorys.

1 . Zatlučtě doprostřed půdorysu dřevěný kolík.

2. Vytyčte za pomoci šnůry a barevného spreje nebo vápna či křídy půdorys o poloměru udaným tabulkou pro
typ vašeho bazénu.

Velikost bazénu

R+ označuje potřebný poloměr plochy na výstavbu

3. odstraňte prsť, všechny ostré předměty, kameny a kořeny v tomto vyznačeném okruhu.

Upozornění!

Podle zadaného průměru půdorysu získáte pracovní prostor o průměru ca. 50cm pro nadzemní bazény.

nadzemní zapuštěný
3 m3 m                 1,5 m            1,75 m               2 m

3,6 m
3,6 m                1,8 m            2,05 m             2,3 m
4,6 m                2,3 m            2,55 m             2,8 m
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S pomocí rovné plaňky nebo nejlépe meřičské tyčky na kterou přiložíte vodováhu započněte od nejhlubšího
místa půdorysu se zarovnáváním vašeho půdorysu.
Vyrovnejte převyšující místa, v žádném případě nezasypávejte snížená místa, mohlo by to vést ke sníženinám a
tudíž k poškození bazénu.

Důležité upozornění!
Urovnávejte podloží bazénu tak dlouho, dokud není naprosto a dokonale rovné. Pouze řádně připravený
půdorys bazénu je předpokladem k funkčnímu bazénu. Odchylka může být maximálně 25mm na celém průřezu.

Použití izolace podlahy
Pokud se rozhodnete, vyložit půdorys bazénu styroporovými nebo styrodurovými deskami určeným k isolaci,
potom je nutné na ně vystavět celý bazén. V tomto případě naneste ve výši max. 3cm (vodorovně) vrstvu písku
a stlačte j i. Poté položte isolaci podlahy do pískového lůžka.

Při betonovém podkladu platí stejná upozornění, přičemž taková betonová vrstva vrstvu písku nahrazuje.

Podlahová izolace
Pískové lože max. 3cm

Spodní trávník

Spodní trávník Písek
Podlahová izolace

7. VYROVNÁNÍ PŮDNÍHO RYSU BAZÉNU



8. MONTÁŽ PODLAŽNÍ OBRUČE
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Položte profily obruče okolo celého půdorysu, kromě posledního dílu. Tyto části budou vždy spojeny 2
platovými spojovacími částmi.

Postavte kovovou stěnu bazénu pravoúhle doprostřed půdorysu. Tato bude ve směru hodinových ručiček
odvíjena a pokládána do vnitřku profilů půdorysové obruče.

Ukončete stěnový kruh a uzavřete jej šrouby, přičemž dbejte na správný směr šroubů – hlava šroubu se vždy
nachází na vnitřní straně stěny, podložky a matky vždy na jej í vnější straně. Je dúležité, aby se v každém otvoru
v každé z obou řad nacházel jeden šroub, s vyjímkou té poslední, j inak by mohlo při plnění bazénu dojít k jeho
protržení. Ubezpečete se, že jsou všechny profili obruče správně nastaveny. Poté smíte kovovou pilkou
seříznout poslední profil na potřebnou míru. Nato potřebujete lehce nadzvednout kovovou stěnu bazénu.
Neopomeňte ani tady plastové spojovací části.

Na vnitřní straně stěny bazénu přelepte hlavice šroubů kobercovou lepící páskou (není součástí balení), aby
byla folie bazénu ochráněna proti tření s ostrými předměty, což je jeden z nejčastějších dúvodů jej ího
poškození. Ubezpečete se, že páska překrývá všechny ostré hrany a šrouby, než přejdete k dalšímu bodu
montáže.

Přesvědčete se, že je základní půdorys bazénu opravdu kulatý a rovnoměrný.

Vnitřní strana

Vnější strana
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Pokud nepoužíváte žádnou izolaci dna:
Pokryjte půdorys bazénu cca 2cm čistého písku, bez kamení a jiných ostrých částic, a písek stlačte. Podél
kovové stěně bazénu na jej í vnitřní straně vybudujte násyp, který by neměl přesahovat výše než 7cm. Tímto
jendnoduchým trikem zabráníte tlaku vody, který by mohl poškodit folii. Aby se zabránilo odchýlení stěny
bazénu, doporučujeme, jak je dole zobrazeno, podložit dodatečně dno bazénu plastovou folii (není součástí
balení).

Pokud používáte izolaci dna bazénu:
Doporučení:
Můžete použít od nás doručitelné styroporkové isolační desky. Tyto pak nalepíte vhodným pevným lepidlem na
isolaci dna podél stěny bazénu.
Alternativa je také násyp z písku.

Bez ohledu na to, jak tento žlábet zhotovíte, musíte poté na isolaci dna bazénu a násyp položit ochranou fólii,
j inak by mohla nechráněná isolační pohltit změkčovadla obsažená ve folii bazénu, která by díky tomu ztratila
na jej í životnosti.

Hlavy šroubů
musí být
překryty

Plastová fóliePáska

Ocelový plášť

Úkos
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9. MONTÁŽ FÓLIE BAZÉNU

Tato fólie je konzipovaná, aby dlouho odolávala jak teplu tak ultrafialovému záření. Proto může dojít pod
určitými klimatickými změnami ke změně jej ich vlastností.

�ikdy nestoupejte v botách na foli bazénu.

Folie bazénu je tou nejdůležitější a nejcitlivější částí bazénu. Při otevírání obalu fólie nepoužívejte žádný nůž
nebo jiný ostrý předmět. Schraňujte fólii odděleně od jiných dílů bazénu na jistém a suchém místě, aby jste
zabránili nežádoucím škodám, nejenom vinnou ostatních dílů. Pokládejte fólii za slunného dne (minimální
teplota ca. 20°C), aby se fólii dokonale přizpůsobila tvaru bazénu. Je sestavena na bázi vynilových materiálů a
vykazuje proto určitou elastičnost.

1 . Položte fólii doprostřed bazénu a rozkládejte j i do stran. Položte j i drsnou stranou dospod. Zatavené části
fólie musí směřovat ke dnu a stranám bazénu, tedy ležet na spodní straně. Stavené švy fólie musí po celém
okruhu dna bazénu perfektné přilénat, nejenom na lištu dna, ale také na stěny bazénu.

2. Lokalizujte stavené švy fólie a umístěte je tak, aby svisle uvázly na dně bazénu.

3 . Nadzvihněte strany fólie, které pokrývají stěny bazénu a přichyťte je pevně kolíky na prádlo (nejsou součástí
balení) za horní okraj stěny bazénu. Odstraňte nerovnosti plachty tím, že lehce vypnete plachtu směrem ven,
a tím fólii lépe přizpůsobíte. Nenapínejte plachtu velkou silou, jednejte opatrně a obezřetně.

4. Je důležité, aby fólie ležela přesně na středu, byla hladká a bez nerovností. Poté naplňte bazén zhruba 3-5cm
vody, a vyhlaďte všechny přebívající nerovnosti od středu směrem ke krajům. Nenapínejte přitom fólii
přespříliš. Poté se přesvědčte, že jsou zdi bazénu dokonale rovné. Pokud jsou nerovnosti ve výšce stěn bazénu
vyžší než 25mm, vypusťte bazén, odejměte stěny bazénu a vyhlaďte půdorys bazénu do stejné úrovně.

SPRÁVNĚ ŠPATNĚ

úkos úkos

Ocelový plášť Ocelový plášť

šev

Bazénová fólie

Kolíky na prádlo

3-5cm hladina vody
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1 . Na horní okraj bazénu nasaďte lišty.

2. Poté, co jste okruh dokončili, zkraťte nejlépe pilkou na kov poslední lištu na požadovanou velikost. Naplňte
bazén do jeho poloviny vodou, bazén se pod tíhou vody lehce zvětší na průměru. Tém lépe a přesněji pak
odstřihnete poslědní díl lišty. Předtím, než začnete lištu zkracovat se přesvědčte, že jsou všechny spodní lišty
správně natavené.

1 0. INSTALACE HORNÍ LIŠTY

11 . MONTÁŽ DEKORATIVNÍ FÓLIE

Dekorativní fólie není součástí bazénu a je nutné ji objednat zvlášť.

Navlečte dekorativní folii na kovový plášť bazénu, dbejte na to, aby přitom nevznikaly vrásky. Poté vyřízněte
dekorativní folii na vyražených otvorech pro simmer a trysku.

POZOR! Vlivem slunečního záření a působením bazénové chemie může docházet k změně sytosti
barev-blednutí dekorační folie. Jedná se o běžné opotřebení dekorativní folie.

Otvory pro skimmer a trysku
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12 . ZAZIMOVÁNÍ

12.1 Pokud váš bazén nebude demontován
- Bazén upusťte 20 cm pod horní okraj

- Dno folii vyčistěte neagresivním čistícím prostředkem

- Ošetřete vodu chemickým prostředkem určeným k zazimování

- Přikryjte bazén zazimovací folií a ponechejte v prostorách mezi vodní plochou a folií plovoucí předmět (např.
prázdné PET lahve) jako ochranu před mrazy.

- Skimmfilter odmontujte a vyčistěte. Vyjměte vložku filtrace. Zařízení důkladně vysušte a skladujte v suchu v
při teplotě nad bodem mrazu.

- Žebřík ošetřit sladkou vodou a uskladněte v suchu.

Opětovné uvedení do chodu:

Odstraňte ochranou zimní folii, vyměňte minimálně třetinu vody v bazénu a začněte s chlorovým šokem.
Umístěte čistící zařízení a filtujte vodu.

12.2 Pokud dojte k demontáži bazénu
Bazén vypusťte

Vezměte hadici s malým průřezem a upevněte za pomocí těžšího předmětu tak, aby se ponořila do bazénu.
Hadici potopte do bazénu tak dlouho a hluboko, aby v ní nezůstal žádný vzduch. Druhý konec hadice přidržte
druhou rukou, vyjměte jej z bazénu a odveďte až k místu odtoku. Na tomto vybranném místě nechte vodu
hadicí odtéct. Tato voda nesmí být použita k zálevu či postřiku, neboť obsahuje chemické látky.

Všechny komponenty otřete houbou a vyčistěte pH-neutrálním mýdlovým saponátem. Vše důkladně osušte a
skladujte na čistém a suchém místě při teplotě nad bodem mrazu. Po mnohonásobném roz- a smontování
bazénu ztrácí folie na elasticitě.
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Opětovné spuštění:

- Přečtěte si pokyny v této příručce od začátku ještě jednou.

- Prohlédněte si nejprve všechny spoje a otvory kvůli možným výskytům rezi. Předtím, než napustíte vodu do
bazénu, ujistěte se, že je folie naprosto čistá.

- Hladina vody v bazénu musí dosahovat vždy minimálně 15cm pod horní okraj bazénu. Neponechávejte bazén
bez vody.

- Folie a vodu v bazénu udržujte vždy v čistotě a využivejte k tomu neagresivní čistící prostředky. Menší
trhliny či otvory, které mohou ve folii vzniknout, se nechají opravit záplatou.

PPPrrrooodddeeejjjccceee   bbbaaazzzééénnnů Splash:

www.bazenyprodej.cz

http://www.bazenyprodej.cz/nadzemni-bazen-360-x-90-cm



