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Ξ  PARAMETRY ZAPUŠTĚNÉHO BAZÉNU
Nadzemní bazén Dolce Vita je svými uživatelskými parametry zcela 
srovnatelný s tradičním zapuštěným bazénem. Hloubka vody 
120–125 cm zcela dostačující pro plavání i vodní hry, modulový 
systém půdorysných rozměrů nabízí dostatečnou volbu pro všechny 
prostorové požadavky. Bazény Dolce Vita jsou vybaveny unikátním 
plovoucím skimmerem Laghetto, který se přizpůsobí výšce hladiny 
a umožní efektivní odběr vody v rozsahu 360°. Křišťálově čistou vodu 
garantuje výkonná písková filtrace, kterou je možno na přání doplnit 
o některý ze systémů automatické dezinfekce.

Ξ  JEDNODUCHÁ STAVEBNÍ PŘÍPRAVA
Na rozdíl od zapuštěného bazénu je požadovaná stavební příprava pro 
bazén Dolce Vita nesrovnatelně jednodušší. Žádné výkopy, žádný 
odvoz zeminy, žádné obetonování či obsypání zapuštěného 
bazénu. Jedinými požadavky jsou rovná betonová deska s kari sítí tloušťky 
10 cm a přívod elektro. Montáž samotného bazénu zajišťuje v plném rozsahu 
dodavatel, kompletní instalace včetně zprovoznění je otázkou jednoho až tří 
dnů podle velikosti bazénu.

Ξ  PRVOTŘÍDNÍ MATERIÁLY A EXKLUZIVNÍ 
    VZHLED
Konstrukce bazénu Dolce Vita je promyšlenou kombinací samonosného 
ocelového skeletu (práškově lakované profily s nerezovými spojovacími prvky) 
a speciální fólie s polyesterovou výztužnou membránou uchycené do hliníkové 
lišty. Součástí dodávky je podhladinové LED osvětlení a nerezový vstupní 
žebřík. Také finální prvky, které se postarají o atraktivní vzhled bazénu Dolce 
Vita, jsou pečlivě voleny: horní lem je tvořen kompozitními bezúdržbovými 
profily, obkladové panely jsou z ručně pleteného umělého ratanu.

Design bazénu Dolce Vita nezapře italskou inspiraci. Je to produkt, jehož 
vynikající funkční vlastnosti jsou doplněny luxusním vnějším pláštěm. Špičkové 
materiály jsou kvalitně zpracovány a estetická úroveň tohoto bazénu nemá na 
trhu konkurenci. Bazén Dolce Vita osloví každého, kdo hledá pro svou zahradu 
něco opravdu mimořádného a přeje si vytvořit dokonalý relaxační prostor  
s nadčasovou elegancí.

Ξ  VARIABILITA A MOBILITA
Bazény Dolce Vita nabízíme ve čtyřech provedeních: od verze NAKED, kterou 
je možno obložit vlastním materiálem, přes nejžádanější provedení RATTAN 
a DIVA, až pro verzi DIVA LTI s integrovaným technickým prostorem. Volitelná 
je barva vnitřní fólie i ratanových obkladových panelů.

Bazén Dolce Vita je dodáván jako montážní stavebnice a může být v budoucnu 
kdykoliv demontován přemístěn do jiné lokality. Pokud se přestěhujete, můžete 
si vzít svůj oblíbený bazén jednoduše s sebou, pokud byste pro bazén neměli další 
využití, můžete jej díky kvalitě a trvanlivosti použitých materiálů nabídnou k prodeji  
a prostor v zahradě snadno upravit pro jiné využití.

Nejnovějším přírůstkem mezi bazény Dolce Vita je model PICNIC, 
jehož boční panely na první pohled zaujmou šířkou ratanových 
vláken.
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V rámci širokého sortimentu společnosti Piscine Laghetto 
zaznamenává modelová řada Dolce Vita dlouhodobě 
nejvýraznější růst prodejů. Důvodů mimořádné popularity 
těchto luxusních nadzemních bazénů je hned několik.

DV DIVA

 
DV RATTAN

DV DIVA LTI

BAZÉNY LAGHETTO
DOLCE VITA

BAZÉNY DOLCE VITA
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Ξ  CENÍK platný od 1. 1. 2023

Model
Rozměry (m)

Výška 
stěny (m)

Hloubka 
vody (m)

Objem 
vody

Výkon 
filtrace

Cena včetně dopravy, montáže a DPH

vnitřní vnější NAKED RATTAN- 
PICNIC DIVA DIVA LTI

24 2,00×4,00 2,40×4,40 1,30 1,20 9,6 m3 10 m3/h 242 000 Kč 291 900 Kč 304 500 Kč ---

25 2,00×5,00 2,40×5,40 1,30 1,20 12,0 m3 10 m3/h 283 200 Kč 318 000 Kč 333 200 Kč ---

35 3,00×5,00 3,40×5,40* 1,30 1,20 18,0 m3 10 m3/h 307 100 Kč 346 600 Kč 364 600 Kč 409 800 Kč

36 3,00×6,00 3,40×6,40* 1,30 1,20 21,6 m3 10 m3/h 333 700 Kč 377 900 Kč 398 200 Kč 439 400 Kč

37 3,00×7,00 3,40×7,40* 1,30 1,20 25,2 m3 10 m3/h 355 900 Kč 406 900 Kč 428 800 Kč 468 700 Kč

48 4,00×8,00 4,40×8,40* 1,30 1,20 38,4 m3 10 m3/h 410 600 Kč 468 900 Kč 496 500 Kč 544 300 Kč

49 4,00×9,00 4,40×9,40* 1,30 1,20 43,2 m3 15 m3/h 458 400 Kč 519 600 Kč 550 000 Kč 597 700 Kč

510 5,00×10,00 5,40×10,40 1,30 1,20 60,0 m3 15 m3/h 511 600 Kč 582 100 Kč 617 700 Kč ---

* Provedení DIVA LTI je o 70 cm delší.

 Příplatkové vybavení 

K bazénům Dolce Vita nabízíme širokou škálu příslušenství pro 
zvýšení uživatelského komfortu: od zakrytí hladiny, přes tepelná 
čerpadla až po systémy automatické úpravy vody. Vyžádejte si 
individuální nabídku nebo se inspirujte v NAŠEM E-SHOPU.

Ratanové panely Barvy fólie

Barvy lemů

   info@baspa.cz           +420 602 774 195

Ξ  STANDARDNÍ VYBAVENÍ

 ŭ kompletní samonosná konstrukce bazénu z žárově zinkované oceli 
opatřené doplňujícím ochranným nátěrem s patkami a spojovacími 
prvky z nerezové oceli

 ŭ vodotěsná bazénová fólie s polyesterovou výztužnou membránou 
(pevnost 430 kg/ 5 cm dle DIN 53354), výběr ze dvou barev

 ŭ systém pískové filtrace s patentovaným plovoucím skimmerem  
Lagheto 360°

 ŭ bazénový rozvaděč se spínacími hodinami a proudovým chráničem 
30 mA

 ŭ podhladinové LED osvětlení (1 nebo 2 ks podle velikosti bazénu)

 ŭ horní obvodový lem bazénu šířky 20 cm z dřevoplastu v barvě hnědé 
(verze NAKED, RATTAN a PICNIC) nebo šedé (verze RATTAN)

 ŭ boční obkladové panely z umělého ratanu v barvě hnědé nebo šedé  
(verze RATTAN)

 ŭ boční obkladové panely z umělého ratanu v provedení PICNIC v 
barvě hnědé (verze PICNIC)

 ŭ obkladové panely tvaru L z umělého ratanu v barvě šedé nebo bílé 
(verze DIVA a DIVA LTI)

 ŭ prodloužený technický prostor pro umístění filtrace (verze LTI)

 ŭ bezpečnostní žebřík (verze NAKED, RATTAN a PICNIC) nebo žebřík 
LUXURY (verze DIVA a DIVA LTI)

 ŭ manuální vysavač s plovoucí hadicí příslušné délky 
 
 
ZÁRUKA 5 let  na bazén, 2 roky na přílsušenství

BAZÉNY DOLCE VITA

https://www.eshop.bazenyavirivky.cz/PRISLUSENSTVI-BAZENU-c2_0_1.htm
mailto:info%40baspa.cz?subject=


WWW.BAZENYAVIRIVKY.CZ26

Ξ  DIVINA

Model DIVINA nabízí unikátní technické řešení umožňující částečné 
zapuštění bazénu Dolce Vita. Je plně připraven k osazení pod úroveň 
okolního terénu. Zapuštěná část konstrukce je opatřena profilovanými 
ocelovými panely a je možno ji obsypat např. zeminou z výkopu. Nad 
okolní plochu vystupuje přibližně 75 cm obkladu z umělého ratanu, 
bazén DIVINA se tedy opticky jeví jako minibazén PLAYA, přitom však 
má plnou plaveckou hloubku 120 cm. Výhodou je technický prostor 
integrovaný pod obkladem v zadní části bazénu. Bazén DIVINA nabízíme  
ve čtyřech rozměrech, na výběr jsou dvě barvy vnitřní fólie a dvě barvy 
ratanového obložení – bílá nebo šedá. . 

Ξ  DIVINA LIVING

Částečně zapuštěný bazén DIVINA je možno po obvodu doplnit 
nábytkovými komponenty PLAYA LIVING (jejich ceny najdete v ceníkovém 
listu bazénu Playa). Díky tomuto rozšíření získá uživatel navíc nejen 
jedinečný design celé sestavy, ale také komfortní plochu lákající 
ke slunění a relaxaci. S výběrem vhodných komponentů pro příslušný 
rozměr bazénu rádi pomůžeme.

Ξ  DIVINA INFINITY

Provedení INFINITY spojuje výhody recirkulačního systému s objemným 
přelivovým žlabem a stylového vzhledu částečně zapuštěného bazénu 
DIVINA. Hloubka osazení pod úrovní terénu je 55 cm, zapuštěnou 
část je možno obsypat zeminou z výkopu. Objemný přelivový žlab plní 
funkci vyrovnávací nádrže a překrytý ratanovým obkladem šířky 60 cm, 
celý obvod bazénu je tedy využitelný pro slunění a relaxaci. Technický 
prostor je rovněž skrytý pod obkladem v zadní části bazénu, hloubka vod 
u modelu INFINITY je 130 cm.

Bazény řady DIVINA je možno na přání doplnit výkonným 
protiproudem, hydromasážními tryskami a dalším běžným 
bazénovým příslušenstvím.
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Na základě četných požadavků zákazníků upravila společnost 
Laghetto osvědčenou konstrukci bazénů Dolce Vita pro 
částečné zapuštění pod úroveň terénu. Vznikla modelová řada 
polozapuštěných bazénů DIVINA, která v provedení INFINITY 
disponuje dokonce obvodovým přelivem a je tedy vhodná i 
pro komerční provoz.

BAZÉNY LAGHETTO
DIVINA

ČÁSTEČNĚ ZAPUŠTĚNÉ BAZÉNY

http://www.bazenyavirivky.cz
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Ξ  CENÍK platný od 1. 1. 2023

Model
Rozměry (m) Hloubka vody (m) Objem vody (m3) Výkon 

filtrace
(m3/h)

Cena včetně dopravy, montáže 
a DPH

vnitřní vnější vnější* DIVINA DIVINA 
INFINITY DIVINA DIVINA 

INFINITY DIVINA DIVINA INFINITY

35 3,00 x 5,00 3,30 x 6,10 4,25 x 7,25 1,20 1,30 18,0 24,0 10 532 900 Kč 1 090 000 Kč

36 3,00 x 6,00 3,30 x 7,10 4,25 x 8,25 1,20 1,30 21,6 28,0 10 573 000 Kč 1 159 000 Kč

37 3,00 x 7,00 3,30 x 8,10 4,25 x 9,25 1,20 1,30 25,2 32,0 10 618 000 Kč 1 238 000 Kč

48 4,00 x 8,00 4,30 x 9,10 5,25 x 10,25 1,20 1,30 38,4 47,0 15 720 700 Kč 1 417 000 Kč

* Rozměry pro verzi DIVINA INFINITY.

 Příplatkové vybavení 

Další příslušenství zahrnující elektrické ohřevy, tepelná čerpadla, 
robotické vysavače nebo systémy automatické úpravy vody 
najdete v NAŠEM E-SHOPU.

Ratanové panely Barvy fólie

   info@baspa.cz           +420 602 774 195

Ξ  STANDARDNÍ VYBAVENÍ

 ŭ kompletní samonosná konstrukce bazénu z žárově zinkované oceli 
opatřené doplňujícím ochranným nátěrem s patkami a spojovacími 
prvky z nerezové oceli

 ŭ vodotěsná bazénová fólie s polyesterovou výztužnou membránou 
(pevnost 430 kg/ 5 cm dle DIN 53354), výběr ze dvou barev

 ŭ systém pískové filtrace s patentovaným plovoucím skimmerem 
Lagheto 360° (model DIVINA)

 ŭ systém pískové filtrace s přelivovým žlabem, který plní funkci 
vyrovnávací nádrže (model INFINITY)

 ŭ bazénový rozvaděč se spínacími hodinami a proudovým chráničem 
30 mA

 ŭ podhladinové LED osvětlení (1 nebo 2 ks podle velikosti bazénu)

 ŭ obkladové panely z umělého ratanu v barvě bílé nebo šedé

 ŭ technický prostor pro umístění filtrace pod schody nebo v zadní části

 ŭ nerezový vstupní žebřík

 ŭ profilované ocelové panely pro spodní část konstrukce

 ŭ polstrované lehátko z materiálu Sky Nautico v barvě Natural 
umístěné na krytu technického prostoru

 ŭ manuální vysavač s plovoucí hadicí příslušné délky 
 
 
ZÁRUKA 5 let  na bazén, 2 roky  na příslušenství

Položka Cena

Hydromasážní sestava (čerpadlo a 7 trysek v rohu bazénu) 68 200 Kč

Protiproud se dvěma tryskami (36 m3/h) 133 500 Kč

Polštář DIVINA INFINITY 60 x 100 x 5 cm 4 780 Kč

Podhlavník DIVINA INFINITY 60 x 60 x 30 cm 6 320 Kč

Příplatkové vybavení

https://www.eshop.bazenyavirivky.cz/PRISLUSENSTVI-BAZENU-c2_0_1.htm
mailto:info%40baspa.cz?subject=
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Ξ  MINIMÁLNÍ STAVEBNÍ PŘÍPRAVA
Bazén Playa potřebuje pouze rovný únosný podklad a přívod elektro  
230 V. Vzhledem ke snížené hloubce vody 60 cm, je požadovaná únosnost na 
1 m2 pouze 700 kg, čemuž vyhoví většina stropních konstrukcí*. Minibazén 
Playa je tak ideálním řešením pro městskou zástavbu a hodí se nejen na malé 
zahrady, ale i na balkony či bytové terasy. Na rozdíl od vířivky lze tento bazén 
dostat kamkoliv bez použití autojeřábu či jiné techniky.

* Únosnost stropní konstrukce, na kterou bude uložen minibazén, 
doporučujeme konzultovat s projektantem domu či statikem.

Ξ  POUZE PRVOTŘÍDNÍ MATERIÁLY
Konstrukce bazénu Playa je promyšlenou kombinací samonosného ocelového 
skeletu (práškově lakované profily s nerezovými spojovacími prvky) a speciální 
fólie s výztužnou membránou od německé firmy Trevira. Pro fixaci fólie je použita 
obvodová hliníková lišta, součástí dodávky je navíc podhladinové LED osvětlení. 
O luxusní vzhled bazénu Playa se postarají ručně vyráběné obkladové panely  
z umělého ratanu, které jsou nabízeny ve třech barevných variantách. 

Ξ  RŮZNÉ VARIANTY PRO RŮZNÁ VYUŽITÍ
Bazén Playa není náhradou tradičního plaveckého bazénu. Jeho ambice jsou 
na první pohled menší: poskytnout v horkém letním dni osvěžující koupel 
v čisté vodě. Přesto je právě tento požadavek v omezeném prostředí dnešních 
měst obtížně splnitelný. Klasický bazén se nevejde, zatížení sloupcem vody by 
bylo příliš velké a mělká nádrž bez filtrace vody nebude použitelná. Bazén Playa 
si díky svému kompaktnímu provedení najde své místo téměř všude a jeho 
integrovaná filtrace zajistí čistou vodu po každodenní koupání.

V provedení MINIBAZÉN můžete vybírat ze dvou rozměrových variant 
u každé je k dispozici plocha ke slunění, na kterou můžete umístit lehátko 
s luxusním povrchem Sky Nautico®. Efekt při nočním koupání podtrhne 
podhladinové LED osvětlení.

Luxusní verze VÍŘIVKA S OHŘEVEM má silnější filtrační čerpadlo a je 
doplněna integrovaným dmychadlem a řídicím systémem. Podle chuti si 
koupel zpříjemníte jemnou bublinkovou masáží. Součástí je také hladinová 
tepelná izolace a elektrický průtokový ohřev, který zajistí teplotu vody 
min. o 15 °C vyšší než u verze bez ohřevu.

Model PLAYA TWIN je vybavený dvěma přenosnými ratanovými lehátky, 
která mohou sloužit i k zakrytí bazénu.

Novinkou mezi našimi relaxačními bazény je model MUSA. Vyznačuje 
se novým designem ratanových panelů s širokými vlákny a měkkým 
lemem s povrchem Sky Nautico po celém obvodu.

Řada designových nábytkových dílů Playa Living z umělého ratanu umožňuje 
libovolné kombinace. Kolem minibazénu Playa tak vytvoříte obytný prostor  
s plochami k sezení, ležení nebo k odložení čehokoliv. Fantazii se v tomto 
ohledu meze nekladou, pro inspiraci navštivte prosím naše stránky.

Minibazén Playa je skvělým místem pro každodenní relaxaci 
v teplé vodě hned vedle vaší ložnice nebo obývacího pokoje. 
Vybírat můžete z osmi variant, každé provedení lze přitom 
doplnit sadou designového nábytku Playa Living. 

Představte si návrat z práce do rozpáleného bytu, na balkon 
v půlce července raději ani nezkoušíte vyjít. Vše se však změní, 
pokud by Vás tam však čekal minibazén Playa. Ponoříte se do 
osvěžující čisté vody, sklenici s nápojem odložíte na ratanový 
obklad a podle nálady spustíte jemnou bublinkovou masáž. 
A jakmile se budete chtít prohřát ve slunečních paprscích, 
natáhnete se na pohodlné lehátko integrované na horním 
lemu bazénu..

BAZÉNY LAGHETTO
PLAYA

http://www.bazenyavirivky.cz


29

Ξ  STANDARDNÍ VYBAVENÍ VERZE  
     MINIBAZÉN

 ŭ samonosná ocelová konstrukce bazénu (žárově zinkovaná 
konstrukce ZVS TEC a nerezová ocel AISI 304)

 ŭ vodotěsná bazénová fólie s polyesterovou výztužnou membránou  
v bílé barvě

 ŭ filtrační systém zahrnující skimmer, zpětnou trysku, potrubní 
rozvody, kartušový filtr a recirkulační čerpadlo

 ŭ manuální vysavač pro čištění dna bazénu

 ŭ podhladinové LED osvětlení

 ŭ obkladové panely z umělého ratanu v barvě bílé nebo šedé

Ξ  NAVÍC PRO VERZI VÍŘIVKA S OHŘEVEM

 ŭ uzavřený technický prostor z ABS, řídicí systém s ovládacím 
displejem

 ŭ integrovaný vzduchový kompresor 700 W

 ŭ integrovaný elektrický ohřev 2000 W

 ŭ tepelně-izolační hladinový kryt 

Ξ  NAVÍC PRO VERZI PLAYA TWIN 
(barva ratanu bílá nebo šedá)

 ŭ druhá plocha ke slunění na bazénu

 ŭ dvě sklopná ratanová lehátka sloužící také jako kryt bazénu 

 ŭ Ξ  NAVÍC PRO VERZI MUSA 
(barva ratanu bílá)

 ŭ měkký lem po obvodu a jedna plocha ke slunění s povrchem Sky 
Nautico v šedobílém odstínu

 ŭ bez sklopných ratanových lehátek

 ŭ obkladové panely typu MUSA v barvě bílé

ZÁRUKA U VŠECH VERZÍ:

5 let  na bazén, 2 roky  na přílsušenství

Náhledy a podrobný popis sestav polštářů a nábytkových 
dílů Playa Living najdete  na našich stránkách

Ξ  CENÍK PLATNÝ OD 1. 1. 2023

Model
Rozměry (m) Výška 

stěny (m)
Hloubka 
vody (m)

Objem 
vody Osvětlení Vířivá 

koupel Ohřev Výkon 
filtrace

Cena včetně 
DPH*vnitřní vnější

MINIBAZÉN

M1 1,80×1,40 2,20×2,20 0,70 0,60 1,5 m3 LED NE NE 5,5 m3/h 163 400 Kč

M2 1,80×2,40 2,20×3,20 0,70 0,60 2,5 m3 LED NE NE 5,5 m3/h 188 500 Kč

VÍŘIVKA S OHŘEVEM

V1 1,80×1,40 2,20×2,20 0,70 0,60 1,5 m3 LED ANO ANO 7,0 m3/h 249 400 Kč

V2 1,80×2,40 2,20×3,20 0,70 0,60 2,5 m3 LED ANO ANO 7,0 m3/h 275 800 Kč

V3 1,80×3,40 2,20×4,20 0,70 0,60 3,5 m3 LED ANO ANO 7,0 m3/h 303 200 Kč

PLAYA TWIN A MUSA

T1 1,80×1,40 2,20×2,90 0,70 0,60 1,5 m3 LED ANO ANO 7,0 m3/h 316 300 Kč

MUSA 1 1,51x1,72 2,40x2,08 0,73 0,55 1,2 m3 LED ANO ANO 7,0 m3/h 268 600 Kč

MUSA 2 2,53x1,72 3,42x2,08 0,73 0,55 2,0 m3 LED ANO ANO 7,0 m3/h 304 600 Kč

* Cena zahrnuje dopravu, montáž a DPH.

Ratanové opláštění

Lehátko a polštáře z materiálu Sky Nautico®

Příslušenství Cena

Lehátko z materiálu Sky Nautico® 8 700 Kč

Zimní zakrývací plachta pro rozměr 2,20 x 2,20 m 10 200 Kč

Zimní zakrývací plachta pro rozměr 2,20 x 3,20 m 10 800 Kč

Zimní zakrývací plachta pro rozměr 2,20 x 4,20 m 11 500 Kč

Zimní zakrývací plachta pro model TWIN 11 500 Kč

Samostatné skládací ratanové lehátko 22 600 Kč

Sestava polštářů č.1 21 680 Kč

Sestava polštářů č.2 30 150 Kč

Sestava polštářů č.3 38 620 Kč

Sestava nábytkových dílů Playa Living č. 4 35 600 Kč

Sestava nábytkových dílů Playa Living č. 5 48 200 Kč

Sestava nábytkových dílů Playa Living č. 6 59 400 Kč

Sestava nábytkových dílů Playa Living č. 7 70 600 Kč

Příplatkové vybavení

   info@baspa.cz           +420 602 774 195
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Ξ  SAMONOSNÁ KONSTRUKCE

Základem je vodotěsná bazénová fólie s polyesterovou výztužnou 
membránou, která vyniká extrémní odolností až 430 kg/ 5 cm (dle normy 
DIN 53354). Kromě zcela mimořádné pevnosti a odolnosti má také 
speciální povrchovou úpravu proti skvrnám, UV záření a zašpinění. Prvky 
kovové konstrukce bazénu jsou dimenzovány podle výšky a jsou vyrobeny 
z lakované pozinkované oceli. Prvky v přímém kontaktu s vodou jsou z 
nerezové oceli

Ξ  KŘIŠŤÁLOVĚ ČISTÁ VODA

Patentovaný skimmer nadzemních bazénů Laghetto zajistí efektivní 
odebírání vody v rozsahu 360° a přizpůsobuje se výšce hladiny. Každý 
bazén POP nebo Classic je vybaven kvalitní pískovou filtrací s výkonem 
odpovídajícím objemu vody v bazénu. Samonasávací čerpadlo 
s předfiltrem a šesticestný ventil zaručují jednoduché ovládání i údržbu.

Bazény Classic je navíc možno v našem e-shopu objednat také 
s oblíbenou filtrací BOA.

Ξ  BEZPEČNOST A KOMFORT

Žebřík bazénů POP a Classic je pevně připojen ke konstrukci a má nosnost 
až 350 kg. Jeho vnější stupně se dají zvednout a upevnit, je tak možno 
zabránit nežádoucímu vstupu malých dětí do bazénu. Po ukončení 
koupací sezóny nemusíte na zimu bazén demontovat ani vypouštět vodu. 
Užívejte si svůj bazén naplno a minimalizujte čas strávený při jeho údržbě!

Ξ  ROZDÍLY MEZI POP A CLASSIC

Zatímco bazény Classic jsou určeny k montáži svépomocí, bazény POP 
dodáváme včetně montáže. Mají prodlouženou záruku, vyšší tahovou 
pevnost fólie a podhladinové LED osvětlení. Pro modely POP je nabízen 
výběr ze čtyř pastelových barev s různou dostupností podle velikosti.

Ξ  BAZÉN POP CRYSTAL

Nepřehlédnutelná varianta  v řadě POP je model CRYSTAL s průhlednými 
pruhy v bočních stěnách. Bazén POP CRYSTAL rozzáří každou zahradu 
ve dne i v noci, je dostupný v bílé nebo béžové barvě ve velikostech 
24 a 25.
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Za propracovaným technickým řešením nadzemních bazénů 
Laghetto POP a Classic stojí více než 45 let vlastního vývoje 
a výrobních zkušeností italské společnosti Piscine Laghetto. 
Unikátní systém samonosné montované konstrukce 
umožňuje velmi rychle realizovat nadzemní bazén prakticky 
neomezených rozměrů bez jakýchkoliv doplňujících 
stavebních prvků. Tato exkluzivní výhoda bazénů Laghetto 
přináší prospěch také uživatelům z řad privátních zákazníků. 
Samonosná konstrukce umožňuje instalaci bazénu přímo  
na srovnaný terén na zahradě v průběhu několika  
desítek minut. Žádné výkopy, žádné stavební práce,  
žádné betonování!

Bazény Laghetto představují, díky prvotřídním materiálům 
a mimořádně stabilní konstrukci, mezi nadzemními bazény 
zcela samostatnou kvalitativní třídu, která ve všech ohledech 
výrazně převyšuje chatrné plechové bazény s tenkou fólií.

BAZÉNY LAGHETTO
POP & CLASSIC

http://www.bazenyavirivky.cz
https://www.eshop.bazenyavirivky.cz/Foliove-samonosne-c6_66_2.htm
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Lze přiobjednat elektrorozvaděč a další příslušenství, vyžádejte si INDIVIDUÁLNÍ NABÍDKU.

Bazény Laghetto Classic nakoupíte nejvýhodněji  
v NAŠEM E-SHOPU.

Ξ  CENÍK LAGHETTO POP platný od 1. 1. 2023

Ξ  CENÍK LAGHETTO CLASSIC úsporná varianta pro montáž svépomocí

dodáváme včetně dopravy a montáže

Model
Rozměry (m) Výška 

stěny (m)
Hloubka 
vody (m)

Objem 
vody Filtrace Zimní

plachta
Cena včetně 

DPH*vnitřní vnější

24 2,80×4,00 3,84×5,04 1,25 1,20 13,5 m3 Písková filtrace, čerpadlo 6 m3/hod 6 540 Kč 137 300 Kč

25 2,80×5,30 3,84×6,34 1,25 1,20 17,0 m3 Písková filtrace, čerpadlo 6 m3/hod 7 350 Kč 147 600 Kč

26 2,80×6,60 3,84×7,64 1,25 1,20 21,5 m3 Písková filtrace, čerpadlo 6 m3/hod 8 190 Kč 159 800 Kč

27 2,80×7,80 3,84×8,84 1,25 1,20 25,0 m3 Písková filtrace, čerpadlo 10 m3/hod 8 910 Kč 176 900 Kč

46 4,00×6,60 5,04×7,64 1,25 1,20 30,5 m3 Písková filtrace, čerpadlo 10 m3/hod 9 380 Kč 193 200 Kč

47 4,00×7,80 5,04×8,84 1,25 1,20 36,0 m3 Písková filtrace, čerpadlo 10 m3/hod 10 530 Kč 194 200 Kč

49 4,00×9,00 5,04×10,04 1,25 1,20 41,5 m3 Písková filtrace, čerpadlo 10 m3/hod 11 130 Kč 222 900 Kč

510 5,30×10,25 6,34×11,29 1,25 1,20 62,5 m3 Písková filtrace, čerpadlo 15 m3/hod 14 970 Kč 257 600 Kč

511 5,30×11,50 6,34×12,54 1,25 1,20 70,0 m3 Písková filtrace, čerpadlo 15 m3/hod 16 200 Kč 272 600 Kč

612 6,60×12,70 7,54×13,64 1,25 1,20 96,5 m3 Písková filtrace, čerpadlo 15 m3/hod 19 500 Kč 307 100 Kč

Model
Rozměry (m) Výška 

stěny (m)
Hloubka 
vody (m)

Objem 
vody

Doba
montáže Výkon filtrace

Cena včetně DPH**

vnitřní vnější BOA filtrace písková filtrace

24 2,80×4,00 3,60×4,80 1,25 1,20 13,5 m3 45 min 6 m3/hod 83 600 Kč 99 900 Kč

25 2,80×5,30 3,60×6,10 1,25 1,20 17,0 m3 50 min 6 m3/hod 88 100 Kč 104 400 Kč

26 2,80×6,60 3,60×7,40 1,25 1,20 21,5 m3 65 min 6 m3/hod 94 000 Kč 111 300 Kč

27 2,80×7,80 3,60×8,60 1,25 1,20 25,0 m3 75 min 6 m3/hod 99 500 Kč 118 000 Kč

47 4,00×7,80 4,80×8,60 1,25 1,20 36,0 m3 115 min 10 m3/hod NELZE 134 000 Kč

Cena zahrnuje:

• samonosnou konstrukci pro instalaci bazénu bez stavebních úprav přímo na terén včetně trávníkových roznášecích patek

• vodotěsnou bazénovou fólii s polyesterovou výztužnou membránou (tahová pevnost podle DIN 53354 = 430 kg/ 5 cm)

• výběr ze tří barev (levandulová, zelená, béžová) pro modely 24-47, výběr ze dvou barev (modrá, béžová) pro modely 49-612

• kompletní filtrační systém (písková filtrace,  počet skimmerů Laghetto 360° a zpětných trysek dle velikosti bazénu)

• podhladinové LED osvětlení (počet světel dle velikosti bazénu)

• manuální vysavač a bezpečnostní žebřík 

Záruky: 5 let na bazén, 2 roky na příslušenství

Bazén POP CRYSTAL je dostupný pro velikosti 24 a 25 za příplatek 12 000 Kč

Vnější rozměry jsou uvedeny včetně trávníkových patek.
*Dodávka včetně montáže

Cena zahrnuje:

• samonosnou konstrukci pro instalaci bazénu bez stavebních úprav přímo na terén včetně 
   trávníkových roznášecích patek

• vodotěsnou bazénovou fólii s polyesterovou výztužnou membránou v barvě modré 
   (tahová pevnost podle DIN 53354 = 300 kg/ 5 cm)

• kompletní filtrační systém s jedním skimmerem Laghetto 360° a jednou zpětnou tryskou 
   (písková filtrace nebo filtrace BOA)

• manuální vysavač a bezpečnostní žebřík

Vnější rozměry jsou uvedeny včetně trávníkových patek.

Záruky: 3 roky na bazén, 2 roky na příslušenství

**Dodávka bez montáže

Modrá Laghetto BéžováZelenáLevandulová
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