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Tato montпžnъ přъručФК je obecně pХКtnп, pro voХně stojící bazény. 
Pokud jste již bazén z čпsti a nebo zcela zaplnili, zkontrolujte pokyny 
v návodu a ilustracemi. 
Abychom Vás ušОtřili nepřъУОmných překvapení, následujte prosím 
pečlivě všechny instrukce, jak bazén postavit a sestavit, na jaký ma-
teriál ho položit a jak postupovat dle časového harmonagramu. 
Nesestavujte Vпš bazén ve větrném dni. Ocelová konstrukce se při 
silném větru může nanapravitelně poškodit. Instalujte bazénovou fólii 
v průběhu slunečnцСo К tОpХцho dne, folie snКНněУТ přilne ke stěně
bazénu. Neměli byste však bazén sestavovat na přъmцm slunci, vzh-
ledem k teplené roztažnosti, byste mohli fólii poskodit. Nejlepšъ
časovy úsek k instalaci fólie k bazénu je letní ráno či večer. 
Neinstalujte folii v teplotách do 15°C, fólie je velice tuhá a nelze 
nainstalovat. 
FТХtrКМО ЛКгцnu К НКХšъ přъsХušОntsvъ ПunРuУъ poН ОХОФtrТМФým prou-
НОm. PoФuН nК svц гКСrКНě nОmпtО oНpovъНКУъМъ гпsuvФв, čТ 
ОХОФtrТМФц гНroУО, УО nutnц УО vвtvořТt. 
PotřОЛnц ОХОФtrТМФц přТpoУОnъ musъ Лýt provОНОno К гprovoгněno 
pouгО КutorТгovКným ОХОФtrТФпřОm. PřъvoНв ЛuНou ЛОгpОčnц К nКvъМ 
uгОmněnв pomoМъ prouНovцСo МСrпnТčО 30 mA. PřТ ТnstКХКМТ Оlektri-
МФОСo přъvoНu musъ Лýt НoНržovпnв všОМСnв ХoФпХnТ гпФonв, nКřъгОnъ 
К vвСХпšФв. 
VвvКruУtО sО ostrýМС přОНmОtů v ЛКгцnu, tвto přОНmОtв moСou vцst 
Ф pošФoгОnъ ПяХТО ЛКгцnu. 
NОstoupОУtО sТ nК stěnв ЛКгцnu. MůžО to vцst Ф pošФoгОnТ stěnв Лa-
zénu. 

Bazény s hloubkou 90 nОЛo 120 Мm nОУsou vСoНnц pro potпpěnъ. 
NОНoНržОnъ toСoto poФвnu můžО mъt гК nпsХОНОФ vпžnц porКněnъ 
СХКvв čТ pпtОřО! 
NТФНв nОnОМСпvОУtО svц НětТ ЛОг Нoгoru К nОЛo sКmostКtně vstu-
povat do okoli bazénu. 
PoФuН mпtО НětТ, ФtОrц Уsou mКХц К nОЛo nОuměУъ pХКvКt, Нoporuču-
УОmО ФoupТt ХОvnц opХoМОnъ, ФtОrО nКЛъгОУъ řОtěгМО К ЛКгцn opХoťtО. 
ZКФrývКМъ К nОЛo soХпrnъ pХКМСtК nОposФвtuУъ pro НětТ žпНnou oМСrК-
nu. NОnОМСпvОУtО proto vКšО НětТ ЛОг Нoгoru vstupovКt Нo oФoХъ ЛК-
zénu. 

Umъstěnъ bazénu (Zobrazení 1) 

Při výЛěru umъstěnъ VašОСo ЛКгцnu ЛвstО měХТ vгъt v potaz několik 
faktorů. 
Pro sprпvnц К pОvnц umъstěnъ VКšОСo ЛКгцnu НoporučuУОmО přТp-
rКvТt poНФХКН poН ЛКгцn. Vпš ЛКгцn Лв nОměХ Лýt umъstěn nК šТФmц 
pХošО,  můžО to vцst Ф poФХОsu УОНnц strКnв К tъm Ф pošФoгОnъ ЛК-
zцnu. VвЛОrtО pro VКš ЛКгцn nОУХцpО nОУsХunОčněУšъ pХoМСu. Čъm 
většъ pХoМСК, nК ФtОrou pКprsФв НopКНКУъ, tъm ХцpО. KoХОm ЛКгцnu 
НoporučuУОmО prostor КХОspoň 90 Мm. 
BКгцn Лв měХ Лýt МСrпněn přОН větrОm. Za žпdných okolností neu-
mТsťujte bazén pod elektrické vedení.  

Umъstěnъ ПТХtrКčnъСo sвstцmu 

K Vašemu bazénu je vhodnц opКtřit také pískovou filtraci. Je nutné 
dodržovat minimální vzdálenost od bazénu k filtraci. Pro dalšъ infor-
mace viz přiložený popis filtračního systému.  

PřъprКvК nК výstavbu bazénu 

Rádi bychom, aby Vám bazén dlouho sloužil k Vašъ spokojenosti a 
proto prosím dbejte pečlivě na výЛěr a výstavbu bazénu. Čъm ХцpО К 
pОčХТvěУТ УО přТprКvОno mъsto Ф umъstěnъ VКšОСo  ЛКгцnu, tъm НцХО 
Vпm ЛuНО sХoužТt. ProsъmО Vпs, věnuУtО svěmu ЛКгцnu tuto pцčТ. Je 
nОгЛвtnц, КЛв poНФХКН, nК ФtОrцm ЛuНО VКš ЛКгцn postКvОn ЛвХ 
stabilní (bez terenních nerovností). 

Pokud by byl postaven na nerovné místo, vedlo by to k pošФoгОnъ
bazénu. Umístěnъ bazénu musí být bez plevele, kamenů, Фořenů a 
ostrých předmětů. Všechny tyto přОНmětв musъ Лýt odstraněny, aby 
se nepoškodila bazénová fólie. 

PoФuН ЛвstО МСtěХТ postКvТt ЛКгцn na betonu, asfaltu a nebo podob-
ném podkladu, je nutné pod bazén položit podložku. 

Pokud postavъtО ЛКгцn ЛОг poНХožky nК УОНnom г výšО zmъněných a 
podobných materiпХů, dojde k poškození bazénu. 
Bazén není vhodný k zapuštěnъ Нo гОmě. V tКФovцm přъpКНě гtrпcí 
nárok na záruku. 

Jak bazén postavit 
UvКžujte prosím místo na bazen a označte si jej předem. 

1. Navrhněte si střed Vašeho bazénu, umístěte do středu dlouhou 
tyč. 

2. Vyznačte si kruh dle středové tyčО, nКpřъklad barvou. 

Velikost bazénu R R + postavený
bazén 

R+ na-
puštěný ba-

zén 

Ø 3,5 m 1,75 m 2,0 m 2,25 m 

Ø 4,0 m 2,0 m 2,25 m 2,5 m 

Ø 4,6 m 2,30 m 2,55 m 2,80 m 

Ø 5,5 m 2,75 m 3,0 m 3,25 m 

R je poloměr Vašъ požadované stopy 
Zobrazení 2, 4 

3. Odstraňte všechny ostré předměty, ostré hrany, nečistoty atd. 
Zobrazení 5 

Vyrovnání místa instalace 

Vodováhou změřte rovný povrch a natáhněte si provázek, pravítko, 
tyč a začněte vyrovnávat podklad bazénu. Shrnujte podklad vždy z 
výšО umъstěnýМС mъst, ne opačně. Vodováhou kontrolujte. 
Zobrazeni 6, 7 

Připravte si místo montпže tak, aby bylo úplně rovné a vyrovnané. 

PoužТtъ zemní izolace: 
Pokud byste použТХТ Styropor- nebo  Styrodur k izolaci, je nutné zai-
zolovat celý bazen. 

ProvО@tО maximálně 3cm tlustou, rovnoměrnou vrstvu. Poté naneste 
НКХšъ vrstvu. 
Zobrazení 9 

1) Podkladová izolace, trojitá 
2) Štěrkový podklad max. 3 cm 
3) Zemní podložОnъ 

Zobrazení 10 
4) Zemní podlození 
5) Štěrk 
6) VložОnп izolace 

Na betonovém podkladu se podložení neměnъ, betonovou desku je 
však vhodné nadradit štěrkovou výsep (zavisí na podmínkách, 15 až
20cm) 

Postavení bazénové lišty  

Při instalaci stěn bazénu je nutné zajistit stěny ochrannou lištou.Tato 
lišta může být zhotovena z lehkého, tenkého betonu nebo vybu-
dováním lehké obvodové stěny. 
Proč? Tlak podložъ je násobkem tlaku vody. Neni-li vystavena obvo-
Нovп ХТštК, ЛКгцn nОЛuНО stКЛТХТгovКný К ЛuНО sО postupně vвp-
rпгНňovat. 

Instalace dna bez podlažnъ izolace 

Na podlažnъ čпst pod konektory spodnъ ХТštв není nutné mít betonový 
podklad, pro stabilitu to není nutné, ale je z bezpečnostních důvodů
doporučena. Pokud tak neučТnъte, může dojít k poklesu stěn bazénu 
a ten se může nenávratně poškodit. Tyto betonové desky musí být 
na stejné úrovni s podkladem. Zobrazení 38,39,40 
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Instalace podlahovýМС ХТšt 

Položte střъНКvě spojovací konektory a obloukové dolní lišty po 
obvodu Vašeho bazénu. Ujistěte se, že mezi spodní čпstí lišty, je 
nutné ponechat vzdalenost cca. 1 cm. Zobrazeni 41, 42 

PresvěНčte se, že dolní rám tvořъ opravdu kruh a to poměřením 
vzdálenosti od středového kolíku. Zobrazení 43 

Montпž ocelových stěn 

Postavte ocelové stěny bazénu kolmo k zemi. Stěny bazénu je nutné 
upevnit pomocí pásky ve směru hodinových ručТček. Zobrazení 13 

Dokončete obvodové stěny a upevněte pomocí šrouЛů, dbejte na to, 
že hlavy šroubů musí být umístěny na na vnitřnъ stěně a podložky s 
maticemi na straně venkovní. Je důХОžТtц, aby kažНп díra ve dvou 
řadách, kromě té poslední, byla zašroubována šroubem, jinak se 
bazén při plnění protrhne. Ujistěte se, že jsou stěny správně. Můžete 
dle zobrazení upravit pilkou. Nezapomeňte také na plastové 
konektory. Zobrazení 14 

Zakryjte hlavy šrouЛů pomocí PVC-pásky (na vnitřnъ straně bazénu), 
aby se zabránilo poškození bazénové fólie. Tato páska musí držet 
pevně, pokud je to nutné, použijte PVC lepidlo urcenц pro tвto účely 
a ujistěte se, že všechny ostré hrany a šrouby jsou zakryty přОНtъm, 
než započnОtО НКХšъ krok. Zobrazení 15 

Znovu zkontrolujte, zda-li je bazén kulatého tvaru. Zobrazení 16 

Pokud nemáte žпdnou izolaci podlahy 

PoložtО čТstý pъsek (bez kamenů К УТných cizích předmetů) na pod-
ložъ ve výšce cca. 1 - 2 cm a urovnejte. U stěn můžete vytvořit 
klínek, trojhúhelníkového tvaru – neměl by přesáhnout 7 cm, S tímto 
malým trikem se vyhnete všem problémům s tlakem vody a tomu, 
aby se poškodila fólie následkem vodního tlaku na kovovou stěnu. 
Aby se zabránilo pohybu písku, je vhodné podél nainstalovat, jak je 
zobraгОno nъže, fólii.  

Zobrazení 17 

1) Klínek 

2) Lišta 

3) Fólie 

4) Ocelová stěna 

Zobrazení 18 

Pokud použъvпte podlahovou izolaci 

Zde můžОtО použъt libovolné polystyrenové klíny. Ty jsou pak 
přilepeny k podlaze izolace, která je podél stěn bazénu. 

Přъpadně můžete udělat klínek z písku. 

Bez ohledu na to, УКФý použijete klínek, je nutné použъt na podlahu 
izolaci. 

Montпž 

PoužТtп fólie je navržena tak, aby byla schopna vydrzet teplo a ultra-
fialove paprsky. Z tohoto důvodu se vlastnosti fólie mirně mění v 
závisloti na okolních podmínkách. 

Nikdy do bazénu nevstupujte s botami. 

Fólie je nejdůХОžТtěУšъ К nОУМТtХТvěУšъ čпstъ Vašeho bazénu. Vyvarujte 
se při otvírání kartonu s fólií použТtъ nože nebo jiného ostrého před-
mětu. Udržujte fólii v dostatečnц vzdálenosti od všech ne-
ЛОгpОčných přОНmětů. 

V průЛěhu slunečnцho dne (nejmцně 20º C), aby se mohla během 
instalace dobřО přizpůsobit bazénu. Fólie je vyrobena na bázi vinylo-
vцСo mКtОrТпХu, ФtОrý mп určТtý stupОň ПХОбТЛТХТtв.  

1. Dejte fólii do poloviny stěn bazénu a rozviňte je do stran. Fólie 
musí být přТpОvněna k podlaze a musí přТХnout ke steně bazénu. 
Čпst, která spojuje spodní fólii sО stěnou, musъ nК všОМС mъstОМС 
skvěle přТléhat. Zobrazení 19 

2. Aby se fólie nezvrásnila, musí být švy fólie svisle k podlaze. 
3. Zvedněte stěnu k horní straně bazцnu К гКМСвťtО ФoХъčky. Mírné

zvrasnění fólie odstraníte povytáhnutím fólie nahoru. VвСněte se 
silnému tahu za fólii. Zobrazení 20 

4. JО НůХОžТtц, КЛв ЛвХК ПяХТО ЛОг гvrпsněnъ, МОntrКХТгovКnп К pХně ro-
гvТnutп. NпpХňtО ЛКгцn voНou КsТ  2-3 cm a srovnavejte zbývající 
гvrпsněnъ směrОm Нo střОНu. Fólie se mъrně natáhne. Ujistěte se, 
že je stěna bazénu rovnп. PoФuН nОrovnostТ přesahují hranici 25 
mm vвpusťtО nпНrž, zdvihněte stěny a předělejte tak, aby nero-
vnosti nepřОsahovaly 25mm. Zobrazení 21 

5. VХožtО U- tvКrovКnou čпst přОs Сornъ oФrКУ stěn ЛКгцnu. Potц, Мo 
mпtО nКmontovКnц všОМСnв U-čпstТ, sОřъгnětО posХОНnъ čпst Нo 
požКНovКnцСo tvКru. Zobrazení 22, 23 

6. Nyní namontujte bílou plastovou svírací lištu. Mezi lištou bazénu a 
bílou svírací lištou zanechte prostor  +/- 10 mm‚ ZoЛrКгОní 31,32 

Montпž dekoračnъ fólie (volitelné) 

PřТpОvnětО ПяХТТ Ф oМОХovým stěnпm К uУТstětО sО, žО nОnъ гvrпsněnп.
Je nutné fólii upravit v místech skimmeru a odtokovou trysku cca. 2 
cm. Zobrazení 25, 26 

Montпž vertikálních konzolí 

1. Položte požadované vertikální konzole na připravená místa 
2. Namontujte tyto konzole do plastové svíracъ ХТšty na daná místa a 

přТpОvnětО pomocí 2 samořezných šroubů. Ohnuté hrany konzole 
musí být uvnitř. 

3. Umístěte horní desku na lištu, tak aby ohnuté hrany konzole zůsta-
ly na vnitřnъ straně a zajistěte pomocí 3 šroubů. Ujistěte se, že je 
pistec kolmo. Zobrazení 33, 34 

Montпž rámu 

1. Namontujte rám bazénu na připravené konzole. Strana rámu, 
která je uvnitř bazénu musí být obrácena k  fólii a nebo stěnám 
bazénu. Zobrazení 35 

2. Srovnejte k sobě otvory, jak je zobrazeno na obrázku. Upevněte 
tato místa pomocí destičky 2 šrouЛв. UtпСněte všechny šrouby, až
když budete mít kompletně postavený rám. Zobrazení 36 

3. OpakuУtО ФroФв 1 К 2 sО všОmТ rпmв. 
4. Rámy musí tvořit dokonalý kruh. 
5. Porovnejte rámy, aby byly všechny ve stejné vzdálenosti od sebe 

a utáhněte šrouby. 

Instalace krycího rámu 

1. Umístěte krycí rám mezi prvním a druhým ramem bazénového 
okraje a zahákněte jej do vnitřnъch rámů bazénového okraje. 

2. Krycí rám přetáhněte přes vnějšъ okraje rámu bazénového okraje a 
гКМСвťtО. 

3. Opakujte tyto kroky se všemi rámy. Zobrazení 37 

Pokyny pro montпž vratné trysky 

PřТpoУovКМъ otvorв pro vmontovКnц НъХв (sФТmmОr К trвsФв) 

Otvorв pro vmontovКnц НъХв Уsou přeНОm vвsОФnutц v tovпrně, КХО nО 
úpХně. Proto musъ Лýt vnТtřnъ Фovový НъХ (nК pОrПorovКnýМС mъstОМС) 
opatrně uvoХněn vСoНným nпřКНъm К СrКnв sО musъ гКčТstТt. Potom 
УО tОЛК СrКnв přОХКФovКt vСoНnou oМСrКnou protТ ФoroгТ (nКpř. ЛКrvК 
na ochranu proti korozi nebo zinková barva). 

Pokyny pro montпž vratné trysky 
Ostrým nožОm z vněУšъ strany stěnв ЛКгцnu vyřъгněte fólii z 
kruhovцСo otvoru pro připojení vratné trysky. Otvor vО ПяХТТ vвřъгnětО 
o cca 5-10 mm mОnšъ, nОž УО otvor vО stěně. Vezměte druhýy had-
icový trn a našroubujte ho do tělesa vratné trysky. Jako těsnění 
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použijte teflonovou pásku (nepoužъvejte žпdná lepidla nebo těsnící 
tmely). 
Do kruhového otvoru ve stěně, zevnitř bazénu, vložte vratnou trysku 
tak, aby jedno gumové tesnění bylo zevnitř bazénu a vně pak jedno 
korkové a druhé gumové těsnění. Vratnou trysku dobře utáhněte. Do 
otvoru v tělese vratné trysky našroubujte směrovou koncovku a 
nasměrujte tak, aby nesměřovala k otvoru sběrače.  

Sběrač a vratnou trysku propojte s filtračnъm zařъгОnъm pomocí had-
ic. Spoje zajistěte hadicovými sponami! Zobrazení 27 

Zobrazení 28 
1) Těsněnъ 
2) Ocelová stěna 
3) Bazénová fólie 

Je-ХТ součпstъ VКšъ vstupnъ trвsФв přТpoУovКМъ НъХ Ф čОrpКНХu, УО 
potřОЛnц utěsnТt гпvТtв tОПoХonovou pпsФou! 

Po sprпvnцm nКmontovпnъ vstupnъ trвsФв nКpХňtО ЛКгцn Нo výšФв 5 
cm pod skimmer.  

NeУprvО přТpoУtО ФХКpФu sФТmmОru Нo těХОsК sФХТmmОru. V гпvТsХosti 
nК vОrгТ sФТmmОru, sФТmmОr oЛsКСuУО 2 УОНnotХТvп těsněnъ nОЛo 1 
přТsпvКМъ těsněnъ. 

Montпž tělesa sběrače na stěnu bazénu 

Poznámka: K montпži budete potřebovat křъžový šroubovák a nůž s 
ostrým hrotem. Hrany předřОzaných otvorů sběrače a vratné trysky 
obrousením zbavte ostrýМС otřepů. Toto НoporučuУОmО provцst přОН 
montпžъ ПяХТО Нo ЛКгцnu. VОгmětО УОНОn СКНТМovв trn К nКšrouЛuУtО 
Сo Нo těХОsК sЛěrКčО. JКФo těsněnъ použТУtО tОПХonovou pпsФu 
(nОpoužъvОУtО žпНnп ХОpТНХК nОЛo tОsnъМъ tmОХв). PřОН гКpočОtím 
sКmotnц ТnstКХКМО УО nutnц, КЛв ЛвХo těХОso sЛěrКčО ФО stěně ЛК-
zénu УТž čпstОčně přТšrouЛovпno. Z vněУšъ strКnв ЛКгцnu Ф 
vвгnКčОným otvorům přТХožtО УОНno těsněnъ К těХОso sЛěrКčО. PoХo-
Сu гКУТstětО pпrОm ФrКtšъМС šrouЛů v prostřОНnъМС otvorОМС nК 
stranпМС sЛěrКМО. PřОНtъm гФontroХuУtО sprпvnц nКsКгОnъ ФХКpФв vО 
vstupnъ přъruЛě těХОsК К sЛěrКčО. KХКpФК sО musъ voХně poСвЛovКt. 
Nвnъ nКТnstКХuУtО ЛКгцnovou ПяХТТ К nКpusťtО voНou tКФ, КЛв СХКНТnК 
voНв НosКСovКХК ММК 5Мm poН úrovОň přТpoУovКМъСo otvoru vrКtné 
trвsФв. Ostrým СřОЛъФОm г vněУšъ strКnв ЛКгцnu propъМСnětО ПяХТТ vО 
všОМС otvorОМС pro přТpoУОnъ těХОsК sЛěrКčО. Z vnТtřnъ strКnв ЛКгцnu 
přТХožtО НruСц těsněnъ К přъruЛu. Do otvoru v přъruЛО vХožtО гЛвХýМС 
10 НОХšъМС šrouЛů К Фřъžovým šrouЛovпФОm postupně НotпСnětО. 
Ostrým nožОm vвřъгnětО ПяХТТ г přъruЛв. Nвnъ nКmontuУtО vrКtnou 
trysku. Zobrazení 29 

Montпž sФТmmОru 

VвУmětО těsněnъ nК výpustТ sЛěrКčО. DОУtО poгor nК přъruЛв! Postup 
УО stОУný, УКФ УО popsпno výšО. 

Zobrazení 29 
1) Ocelová stěna 
2) Bazénová fólie 
3) Těsněnъ 
4) Přъruby sběrКčО 

PřТ přТpoУОnъ ПТХtrКčnъСo sвstцmu musъ Лýt voНК nКpХněnК Нo ММК. ½ 
výšky sběrače. Zobrazení 30 

Vпš sběrač УО spoУОn s ПТХtrКčním systémem, je nutné utěsnit závity 
teflonovou páskou! 

Konec sezóny 

Na konci koupací sezóny, musí být hladina vody snъžena pod úrovОň
sběrКМe a trysky. 

Kromě toho je nutné odstranit spojovací trubky k filtračnímu гКřъгОnъ. 
Filtračnъ systém a filtračnъ čОrpКНХo УО oНvoНňováno otevřОnъm vy-
pouštěМъСo ventilu. Filtračnъ гКřъzeni je nutné mít uskladněné v 

suché a mrazu odolné místnosti. Doporučujeme zazimování pokud 
je teplota vody pod 12° C. Na škody způsobené mrazem se nevzta-
huje záruka. 
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