
Bazénový polštář Trend – návod k použití 

 

     

 

 

Instalace a zprovoznění bazénového polštáře 

 

1) Upusťte vodu v bazénu tak, aby hladina vody dosahovala 35 - 40 cm pod horní hranu bazénu. 

Skimmer je zpravidla výš než 30 cm, takže s tím není potřeba nic řešit. Pokud máte bazénové 

trysky hlouběji než 40 cm, pak doporučujeme použít pro jejích ucpání záslepky. Ujistěte se, že 

v bazénu nejsou žádné ostré hrany, výstupky nebo předměty, o které by se mohl polštář 

poškodit. 

 
 

 

 



2) Položte polštář na bazén 

 
3) Ukotvěte polštář pomocí lanek s háky po celém obvodu (oka každých 50 cm) 

 
 

4) Nafoukněte polštář na potřebnou výšku 

 

 

Nafukování polštáře na bazénu 

Polštář pohodlně nafouknete malým kompresorem, nebo domácím vysavačem. Polštář na bazénu 

nepřefukujte víc, než je potřeba. Pod polštářem máte 35 - 40 cm místa. Nafukujte tak, aby horní 

kopule nebyla enormně vyšší, než je prostor pod plachtou. Optimální výška horní kopule je 45 - 55 cm 



v závislosti na velikosti bazénu. Pokud budete nafukovat polštář víc, než je doporučeno, tak může 

dojít k poškození svárů. Polštáři je potřeba ponechat dilatační prostor pro slunečné dny, kdy se 

vzduch v polštáři ohřeje a začne se rozpínat. Pokud bude nafouknutý moc, může prasknout. Po 

západu slunce vzduch vychládne a polštář se vrátí do původní velikosti. Vše záleží na tom, při jaké 

teplotě budete polštář nafukovat. Naopak v zimě může dojít k „splasknutí“ polštáře z důvodu 

ochlazení vzduchu. V takovém případě můžete polštář mírně přifouknout. 

         

 

 

Malý kompresor pro nafouknutí a vyfouknutí polštáře 

 

Demontáž a uskladnění bazénového polštáře 

Po zimní sezóně polštář opláchněte a vyfoukněte. Vzduch z polštáře můžete nechat volně uniknout, 

nebo lze pro urychlení použít opačnou funkci kompresoru „odsávání vzduchu“. 

Polštář vysušte a složte. Neuskladňujte mokrý polštář dlouhodobě. Pokud jej nebudete v létě 

používat, tak jej opravdu pořádně utřete do sucha. Jinak při delším skladování dochází k zahřátí vody, 

což způsobuje vznik řasy a plísně, které při dalším použití polštáře zanesete do bazénu. 

Polštář skladujte v suchu. Nejlépe při teplotě do 24°C.  

Čištění povrchu polštáře 

Polštář čistěte jen čistou vodou, případně bazénovým čističem na PVC folie. V žádném případě 

nepoužívejte k čištění koncentrované chlorové nebo jiné chemické přípravky, které jsou agresivní na 

PVC. 

 



 

Bazénový polštář Trend – časté otázky 

 Kolik vody musím upustit před nasazením polštáře na bazén? 

Před nasazením polštáře na bazén je potřeba upustit 35 - 40 cm vody pod horní 

hranu bazénu. 

 

 Je polštář vhodný i pro nafukovací bazén? 

Ne, polštář není vhodný pro nafukovací bazény. 

 

 Můžu používat polštář i v létě? 

Ano, polštář lze použít i v létě. Jen se nesmí nafukovat vzduchem. Lze jej použít jako 

klasickou plachtu proti nečistotám i s bazénovým navijákem. 

 

 Proč se nedoporučuje nafukovat polštář v létě? 

Vysoké teploty zahřejí vzduch uvnitř polštáře, což způsobuje jeho nekontrolovatelné 

rozpínání. Polštář může prasknout. 

 

 Kolik váží bazénový polštář? 

1 m2 polštáře váží 1,2 kg. Například polštář na bazén 6 x 3 m váží 21,6 kg. 

 

 Kolik ok pro uchycení je po obvodu polštáře? 

Záleží na rozměru polštáře. Oka jsou každých 50 cm po celém obvodu. 

 

 Jaká je životnost bazénového polštáře? 

Bazénové polštáře jsou vyráběny z odolného materiálu s životností až 20 let. Vše 

záleží na způsobu používání, uskladnění a v neposlední řadě na správném používání 

bazénové chemie. 

 

 Kolik chloru mám mít v bazénu, kde je polštář instalován? 

Polštáře jsou chemicky odolné. Stav chloru udržujte standardně jak je běžné, tj. 0,5 

mg/l. 

 

 Je polštář vhodný i pro bazény se slanou vodou? 

Ano, díky odolnosti materiálu jsou polštáře vhodné i na slanou vodu v bazénu. 

 

 Jakou má nosnost polštář na bazénu? 

Záleží samozřejmě na velikosti polštáře, ale i u menších polštářů se jedná o stovky 

kilogramů. 

 

 Může se bazénový polštář protrhnout? 

Pokud pomineme přetlakování, tak o ostrý předmět lze povrch polštáře poškodit. 

 



 Dá se nějak opravit díra v polštáři? 

Ano, polštáře jsou z PVC stejně jako bazénové folie. Takže stačí použít lepící sadu na 

opravu bazénové folie. 

 

 A co když je díra v polštáři opravdu velká? 

I velkou díru lze opravit. K tomu je však už potřeba speciální zařízení ve výrobě. 

 

 Jak dlouho trvá výroba bazénového polštáře na míru? 

Výroba polštáře na míru trvá zpravidla 10 až 14 dní. 

 

 Lze vyrobit límec širší jak 7 cm tak, aby zakryl i okolní dlažbu kolem bazénu? 

Šířka límec je jednotná –  7cm, pokud chcete zakrýt i okolní dlaždičku, pak zvolte 

polštář s přesahem. Popis zaměření najdete u všech polštářů na míru. 

 

 Čím mám nafouknout polštář? 

Polštář lze nafouknout pomocí ručního kompresoru, nebo lze použít i domácí 

vysavač. Nafukovací otvor má průměr ca 35 mm. 

 


