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Přední evropský výrobce bazénů
a bazénového zastřešení na míru
TRADIČNÍ ČESKÝ VÝROBCE JIŽ VÍCE NEŽ 25 LET

Výroba bazénů české rodinné firmy započala v roce 1994 a společnost se velmi brzy stala uznávaným
výrobcem bazénů a bazénového zastřešení.

Jen prvotřídní kvalita používaných materiálů, technologií i lidské práce umožňuje, aby se bazény
a zastřešení Diamant stávaly ročně součástí několika stovek domů a zahrad v mnoha zemích Evropy.

VÍCE NEŽ 10.000 SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ
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Veškerá výroba je soustředěna do výrobního areálu ve Valašském Meziříčí o rozloze 13.000 m . Ročně
investujeme vysoké sumy do modernizace výrobních technologií a díky tomuto si držíme náskok před
konkurencí.
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Moderní výrobní areál

Jaroslav Lukáš vyrobil svůj první bazén v roce 1994
a tehdy položil základy výroby kvalitních bazénů
značky Diamant. Během několika let vybudoval
z malé dílny prosperující společnost dodávající své
výrobky do mnoha evropských zemí.

Diamant Unipool, s.r.o. - tradice výroby od roku 1994

Jaroslav Lukáš - zakladatel společnosti, majitel
a Ing. Martin Lukáš, majitel společnosti
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Vlastní pobočky
v několika evropských
zemích

Profil společnosti
Historie společnosti a výrobního areálu

1994
2004
2004
2006
2009
2010
2011
2012
2016
2018
2019

Založení Diamantu - areál Valašské Meziříčí (Juřinka)

Nový výrobní areál - Valašské Meziříčí (Bynina)

Expanze na Slovensko

Rozšíření výrobního areálu pro výrobu zastřešení

Otevření showroomu v Praze

Expanze na polský trh

Rozšíření výrobních a skladovacích prostor pro výrobu zastřešení

Expanze do Rakouska

Vstup na německý trh

Expanze a první realizace na trzích ve Švédsku, Švýcarsku, Slovinsku a Chorvatsku

Rozšíření areálu o novou výrobní halu pro výrobu nerezových bazénů INOXline

a rozšíření výrobních prostor pro zastřešení
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Automatický pojezd zastřešení

Vstupy a výklopná čela zastřešení

Novinka 2020 - INOXline

Profil společnosti

Bazén Diamant

Diamant Pro

Bazén Diamant Elite

Vnější lemování bazénů

Zastřešení PRESTIGEline

Bazény Diamant

Bazén

Zastřešení bazénů Diamant

Zastřešení COMFORTline

Obsah
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Diamant / Diamant Pro / Diamant Elite

Bazény Diamant
Prověřená technologie a vysoká životnost
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Výhody bazénů
Diamant

ŠPIČKOVÝ MATERIÁL

Zdravotně nezávadný, stálo-
barevný neporézní materiál,
odolný vůči chemikáliím, UV
záření a proti mechanickému
poškození.

DLOUHÁ ŽIVOTNOST

Maximální důraz na kvalitu
materiálu, technologií
i samotné práce.

NA MÍRU DLE POŽADAVKŮ
ZÁKAZNÍKA

Neomezujte se - vyrobíme vám
bazén přesně dle vašeho přání.

Bazény Diamant
Mimořádná kvalita našich bazénů je výsledkem mnoha let vývoje a neustálé snahy o maximální míru inovace.

Bazény Diamant maximálně přizpůsobíme požadavkům klienta. Umíme vyrobit bazén přesně dle požadovaného
rozměru a v libovolném tvaru. Lze si zvolit typ bazénu, jeho barvu, umístění a druh schodiště, vybrat z nepřeberného
množství doplňků a prvků výbavy. Samozřejmostí je osazení bazénu kompletní technologií úpravy vody tak, aby co
nejvíce odpovídala prioritám a přáním našeho zákazníka.

NADČASOVÝ DESIGN
A VYSOKÁ KVALITA

Funkční a praktické bazény
s moderními designovymi prvky.

ZÁRUKA 10 LET NA SKELET
BAZÉNU

na všechny modely našich bazénů.



Engineering Plastics
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MATERIÁL BAZÉNŮ DIAMANT

Všechny bazény vyrábíme ze speciálního bazénového plastu
Polystone (polypropylen) německé firmy Röchling v tloušťkách
5 - 12 mm. Tento homogenní materiál se vyznačuje vysokou
stálobarevností a odolností proti mrazu.

K izolaci kompletního obvodu i podlahy bazénů používáme
výhradně extrudovaný polystyren.

materiál Polystone
modrý

materiál Polystone
bílý

materiál Polystone
šedý

Diamant
- praktická volba pro moderní bydlení

Diamant Pro
- revoluční řešení, které šetří náklady

Diamant Elite
- luxusní model pro náročné



PPline Diamant
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Bazén Diamant
Praktická volba pro moderní bydlení

ZÁRUKA 10 LET
Naší prací jsme si jistí, proto poskytujeme
záruku na skelet našeho bazénu po dobu
10 let.

VÝBĚR LIBOVOLNÉHO ROZMĚRU
A TVARU BAZÉNU
Záleží pouze na Vás, jaký rozměr a tvar bazénu
si zvolíte. Neomezujeme Vás typizovanou
nabídkou bazénů.

INOVATIVNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Při výrobě klademe maximální důraz na kvalitu
materiálů, technologií i samotné práce.

KONSTRUKCE BAZÉNU
DIAMANT

stěna
bazénu

o síle
5 - 8 mm

izolace na těle vany
- izolační nesavý polystyren

o tloušťce 20 mm*

zpevňující žebra
- po 50 cm

armovací pruty
- na těle bazénu

zesílení horního
lemu o 10 mm

bazénový
skimmer

schodiště
s protiskluzovým

povrchem

* Volitelně je možno zvýšit izolaci stěn na 40 mm.

TRADIČNÍ ŘEŠENÍ ZA POUŽITÍ NEJMODERNĚJŠÍCH TECHNOLOGIÍ

klasické a léta prověřené řešení

nenáročná stavební příprava

široký výběr z libovolných rozměrů a tvarů bazénu
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PPline Diamant
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D
hranatý

iamant Diamant
standard

Diamant
ovál

atypický
(jiný tvar dle

požadavku zákazníka)

TVARY BAZÉNŮ DIAMANTV PROVEDENÍ

TYPY BAZÉNŮ V PROVEDENÍ DIAMANT

skimmerový bazén

přelivový bazén

Tloušťka stěny:
5 - 8 mm
Síla dna:
5 mm

MATERIÁL POLYSTONE

modrý bílý šedý RAL 7004

VARIANTY VSTUPŮ DO BAZÉNŮ

Vyberte si do svého bazénu vstupní
schodiště dle Vašeho přání - zde jsou
nejběžnější řešení.

schodiště
rohové kulaté

schodiště oboustranné
rohové kulaté s lavicí

schodiště rohové
kulaté s lavicí

schodiště rohové
hranaté

schodiště
hranaté úzké

schodiště po celé
šířce bazénu

schodiště
hranaté vnější

schodiště
kulaté vnější



PPline Diamant Pro
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Bazén Diamant Pro
Revoluční řešení vám usnadní práci i náklady

ZKRÁCENÍ ČASU A ÚSPORA NÁKLADŮ BEZ KOMPROMISŮ

vysoký stupeň izolace - dvojitá tepelná izolace a s tím spojené
skvělé termoizolační vlastnosti prodlouží koupací sezonu v bazénu

nižší náklady na stavbu - bazén je obetonováván do polystyrenových
tvárnic přímo na těle bazénu

dodání v celku na místo stavby

použití osvědčenych styrobloků s velmi pevnými spojovacími zámky

KONSTRUKCE BAZÉNU
DIAMANT PRO d

e
ta

il
pr

otis
kluzového

povrch
u

zesílení horního
lemu o 10 mm

bazénový
skimmer

polystyrénové
tvárnice

schodiště
s protiskluzovým

povrchem

ZÁRUKA 10 LET
Naší prací jsme si jistí, proto poskytujeme
záruku na skelet našeho bazénu po dobu
10 let.

INOVATIVNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Při výrobě klademe maximální důraz na kvalitu
materiálů, technologií i samotné práce.

ÚSPORA NÁKLADŮ
Bazény Diamant jsou konstruovány tak, aby
jste při stavbě i následném provozu ušetřili
maximum nákladů.



PPline Diamant Pro
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PPline Diamant Pro
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NEJNOVĚJŠÍ TECHNOLOGIE PŘI STAVBĚ BAZÉNU

Základem je kompletní bazénový korpus, na který jsou přímo ve výrobě
nainstalovány pevnostní styrobloky se zámky (fixní ztracené bednění), po
celém obvodu bazénu, vč. vodorovné armovací oceli. Výhodou bazénu
Diamant Pro je, že bazén je dodán kompletně hotový a v celku na místo
stavby. Po částečném napuštění vodou se styrobloky vylíjí polotekutým
betonem a vytvoří kompaktní stěny bazénu s tepelnou izolací. Celý bazén
se obsype zeminou.

MATERIÁL BAZÉNŮ V PROVEDENÍ DIAMANT PRO

Spojením technologií pro výrobu bazénů z prověřeného materiálu
Polystone a speciálních polystyrenových tvarovek používaných pro
stavbu nízkoenergetických domů vzniká jedinečné řešení a novinka
v bazénovém světě.



PPline Diamant Pro
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D Pro
hranatý

iamant

TVARY BAZÉNŮ V PROVEDENÍ DIAMANT PRO

TYPY BAZÉNŮ V PROVEDENÍ DIAMANT PRO

skimmerový bazén

Tloušťka stěny:
8 mm
Síla dna:
5 mm

MATERIÁL POLYSTONE

modrý bílý šedý RAL 7004

schodiště
rohové kulaté

schodiště oboustranné
rohové kulaté s lavicí

schodiště rohové
kulaté s lavicí

schodiště
rohové hranaté

schodiště
hranaté úzké

schodiště po celé
šířce bazénu

Kromě usnadnění přístupu do
bazénu je vnitřní schodiště
i prostorem pro odpočinek
a relaxaci. Diamant nabízí širokou
nabídku řešení, které se prizpůsobí
vaším potřebám.

VARIANTY VSTUPŮ DO BAZÉNŮ

Vyberte si do svého bazénu vstupní
schodiště dle Vašeho přání - zde jsou
nejběžnější řešení.



PPline Diamant Elite
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ZÁRUKA 10 LET
Naší prací jsme si jistí, proto poskytujeme
záruku na skelet našeho bazénu po dobu
10 let.

INOVATIVNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Při výrobě klademe maximální důraz na kvalitu
materiálů, technologií i samotné práce.

LUXUSNÍ DESIGN
Jedinečný vzhled a zpracování - jako stvořené
k moderní architektuře.

10 12-
mm

Bazén Diamant Elite
Luxusní model stvořený pro náročné uživatele

DLOUHOLETÁ ŽIVOTNOST A EXKLUZIVNÍ VZHLED DÍKY ŠPIČKOVÉ
KVALITĚ MATERIÁLŮ A UNIKÁTNÍ NABÍDCE PŘÍSLUŠENSTVÍ

prodloužená životnost

vysoká pevnost díky použití robustního materiálu nejvyšší kvality

možnost exkluzivních podbetonovaných schodů

možnost zapuštěných komponentů

bazénový
skimmer

volitelná
šachta
na rolo

KONSTRUKCE BAZÉNU
DIAMANT ELITE

zesílení
horního lemu
o 10 mm

stěna bazénu
o síle 10 nebo 12 mm

schodiště určeno
k podbetonovaní

dno bazénu
o síle 8 mm

volitelná možnost
zapuštěných komponentů

nášlapnice schodů
o tloušťce 20 mm
s protiskluzovým
povrchem

izolace
standard 40 mm

Novinka
2019

Novinka
2019



PPline Diamant Elite
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PPline Diamant Elite
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Spojení dlouhé životnosti, luxusního designu a nadstandardních prvků výbavy uspokojí i toho nejnáročnějšího
zákazníka.

z polypropylenových desek Polystone o síle 12 mm (stěny) a 8 mm (dno).

- NOVINKA 2019 - pouze u bazénů Diamant Elite máte možnost
vybrat si toto technologické řešení, kde odpadá starost o nepříjemné stagnování vody pod schody. Protiskluzové
nášlapy o síle 20 mm zajistí 100% tuhost a pevnost celého schodiště.

umožní instalaci hladinové rolety do kapsy na kratší straně bazénu. Samotná roleta tak
nijak nepřekáží v plavání a je zcela zakryta odnímatelným panelem pro zajištění maximální bezpečnosti.

- klademe důraz na estetiku a proto u modelu Diamant Elite nabízíme možnost
zapuštění některých komponentů přímo do stěny bazénu.

VYSOKÁ PEVNOST TĚLA BAZÉNU

LUXUSNÍ PODBETONOVANÉ SCHODIŠTĚ

ŠACHTA NA ROLO

ZAPUŠTĚNÉ KOMPONENTY

podbetonované schody

zapuštěná šachta - rolo zesílené nášlapnice

zapuštěné komponenty



PPline Diamant Elite
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D Elite
hranatý

iamant

TVARY BAZÉNŮ V PROVEDENÍ DIAMANT ELITE

TYPY BAZÉNŮ V PROVEDENÍ DIAMANT ELITE

schodiště po celé
šířce bazénu

schodiště rohové
hranaté s lavicí

schodiště rohové
hranaté

schodiště
hranaté úzké

SCHODIŠT ELITE
K PODBETONOVANÍ

Ě

Schodiště pro bazény Elite je určeno
k podbetonovaní a vyznačuje se
vysokou pevností. Nášlapy schodů
jsou o síle 20 mm a jsou opatřeny
protiskluzovým povrchem.

Tloušťka stěny:
10 - 12 mm
Síla dna:
8 mm

MATERIÁL POLYSTONE

modrý bílý šedý RAL 7004

skimmerový bazén

přelivový bazén

LAVICE PRO ROLETU

se schodyse schody



19

600

50
0

Vnější lemování bazénů
Moderní design

Při výrobě bazénů myslíme na Vaše pohodlí. Bazén může být již
z výroby opatřen designovým a funkčním horním lemováním a Vám
tak odpadá starost s tímto technickým detailem.

Vnější lemování skimmerových
bazénů

HLINÍKOVÝ LEM - EXKLUZIVNÍ ŘEŠENÍ

Novinkou bazénu Diamant je hliníkové lemování. Funkční
a designové řešení vhodné i pro bazény upravované solí. Je
stálobarevné a odolné vůči vlivům bazénové chemie.

č ,
ř

Speciální lem z eloxovaného hliníku ukon uje horní lem bazénu
protiskluzový profil navazuje na kolejnice zast ešení.

PREMIUM1.

STANDARD LEM

Bazén je zakončen speciálním
plastovým profilem v barvě
bazénu, který tvoří vnitřní vlnolam
proti přímému vystříknutí vody
a venkovní zobáček pro překrytí
přechodu dlažby a bazénu.

2.

Bazény s ALU lemem jsou opatřeny hliníkovými krytkami rohů a spojů.
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Přelivové bazény
- horní přelivová hrana

PŘELIVOVÝ
ŽLAB STANDARD

Přelivový žlab přímo
navazuje na stěnu
bazénu.

2. PŘELIVOVÝ ŽLAB NEREZ

Kombinace leštěné nerezi
a materiálu Polystone. Exkluzivní
řešení firmy Diamant Unipool.
Skvělý designový prvek pro
interiérové realizace. Pouze na
zakázku.

3.

HLINÍKOVÝ PŘELIVOVÝ ŽLAB

Jediný p elivový bazén na trhu s p elivovou hranou
z eloxovaného hliníku

ř ř
.

PREMIUM1.

32 195

3
0
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Linie / Symfonie / Symfonie Plus / Praktik

Zastřešení Diamant
Čistota linií, elegantní design, jedinečná kvalita
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Výhody zastřešení
Diamant

Zastřešení bazénů Diamant
Využívejte svůj bazén naplno. Efektivněji, levněji a bez ohledů na rozmary počasí. Široká nabídka tvarů a barevných
variant zajistí, že zastřešení dokonale splyne s Vaší zahradou.

Zastřešení je v současné době téměř nezbytným doplňkem bazénu. Hlavním důvodem jsou stávající klimatické
podmínky, kdy zastřešení výrazně prodlouží koupací sezónu a zvýší užitnou hodnotu pořízeného bazénu. Zastřešení
bazénu je odolné vůči vodě, vlhkosti a nevyžaduje zvláštní údržbu.

KVALITA VODY

Omezuje znečisťování vody,
chrání před prachem, listím,
hmyzem.

BEZPEČNOST

Zabraňuje pádu dítěte či
domácího mazlíčka do bazénu.

ÚSPORA

Snižuje náklady na ohřev vody,
zabraňuje tepelným ztrátám,
efektivně pomáhá ohřívat vodu
- tzv. skleníkový efekt.

PRODLOUŽENÍ SEZÓNY

Prodlouží o několik měsíců
možnost koupání a dovolí
využívat bazén i při nepřízni
počasí.

ESTETIKA

Široká nabídka tvarů, barevných
variant profilů i výplní.
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Modely a rozměry zastřešení
Jednotlivé modely zastřešení lze vyrobit
v těcho šířkách a výškách segmentů:

COMFORTline Praktik
šířka: 250-500 cm / výška: 80-190 cm *

COMFORTline Linie
šířka: 250-500 cm / výška: 45-150 cm *

COMFORTline Symfonie
šířka: 300-525 cm / výška: 75-120 cm *

COMFORTline Symfonie Plus
šířka: 300-500 cm / výška: 75-195 cm *

PRESTIGEline
šířka: 250-550 cm / výška: 25-150 cm *

* Maximální rozměry zastřešení jsou pouze orientační, závisí na počtu segmentů a materiálu výplně. Konkrétní možnosti na požádání rádi sdělíme.
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VARIANTY VÝPLNĚ KONSTRUKCE
polykarbonát plný 4 nebo 6 mm

s oboustrannou UV stabilizací

Navrhli jsme zcela nový design zastřešení tak, aby odpovídal dnešní době
a především trendům moderní architektury. Systém opatřený kolejnicí pouze
na jedné straně umožňuje přístup do bazénu ze 3 stran zcela bez bariér a to
s minimální námahou díky velmi pevné a stabilní konstrukci.

řešení PRESTIGEline nenaruší vzhled zahrady a harmonicky splyne
s okolím.

Diskrétní
zast

Nová produktová řada Diamant PRESTIGEline

BAREVNÉ PROVEDENÍ
KONSTRUKCE

polykarbonát
plný čirý
4 / 6 mm

polykarbonát
plný kouřový

4 mm

elox
stříbrný

bílá
RAL 9016

antracit
RAL 7016
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masivní
konstrukce

čelní
větrání

uzamykatelná
aretace

jednokolejový
posun

polykarbonátová
výplň 4–6 mm

1 1
0

m
m

65 mm60 mm

6
5

m
m
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profil pojezduprofil nosníku

MODERNÍ DESIGN A PRESTIŽNÍ
VZHLED

Řada Diamant PRESTIGEline nabízí
čistý moderní design a ambiciózní
funkce, které zvýší hodnotu vašeho
domu a zahrady.

Přednosti řešení Diamant PRESTIGElinezast

moderní design a prestižní vzhled

jednokolejový posun

vynikající pevnost konstrukce

jednoduchá obsluha

KONSTRUKCE
ZASTŘEŠENÍ DIAMANT
PRESTIGEline
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ČELNÍ VĚTRÁNÍ

Praktické čelní větrání jednoduché na obsluhu
zajistí potřebnou cirkulaci vzduchu při zachování
bezpečnosti vstupu do bazénu.

JEDNOKOLEJOVÝ POSUN *

Systém opatřený kolejnicí pouze na jedné straně
umožňuje přístup do bazénu ze 3 stran zcela bez
bariér a to s minimální námahou díky velmi
pevné a stabilní konstrukci.

* Tento model je možno opatřit i oboustranným kolejnicovým vedením.

JEDNODUCHÁ OBSLUHA

Díky velmi pevné a stabilní konstrukci a jedno-
kolejovému posunu můžete naše zastřešení
obsluhovat s minimální námahou. Je možné
nainstalovat i elektrický posun včetně luxusního
dálkového ovládání.

VYNIKAJÍCÍ PEVNOST KONSTRUKCE

Sestava ze silnostěnných hliníkových profilů
a polykarbonátové výplně (4 – 6 mm) zajišťuje
vysoký stupeň stability.

UZAMYKATELNÁ ARETRACE

Uzamykatelná aretace zvyšuje bezpečnost
a zajistí ochranu bazénu i při velmi silném větru.

SYSTÉM SBĚRAČŮ JEDNOTLIVÝCH
SEGMENTŮ

Naše zastřešení je možno vybavit systémem
sběračů jednotlivých segmentů. V tomto případě
je při zatažení a odtažení zastřešení nutno ručně
uvolnit aretaci pouze krajních segmentů.
Obsluha zastřešení je takto mnohem jednodušší
a rychlejší.
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Linie

Symfonie

BAREVNÉ PROVEDENÍ
KONSTRUKCE

barva
antracit
RAL 7016

elox
champagne

elox
stříbrný

Řada COMFORTline nabízí širokou nabídku klasických modelů ze které
si budete moci vybrat přesně dle vašich potřeb.

Eloxované hliníkové profily jsou nadstandardně masivní a pevné. Díky
tomu garantujeme 10-letou záruku. Povrchová úprava eloxováním
dává profilům vysokou životnost, stálost a odolnost vůči působení
okolních vlivů (přírodní vlivy, chemie či sůl v bazéně).

MASIVNÍ PROFILY KONSTRUKCE

Produktová řada Diamant COMFORTline

profil pojezduprofil nosníku



Praktik

Symfonie Plus
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POSUN ZCELA BEZ NÁMAHY

VÝŠKA POUZE 15 mm

PROTISKLUZOVÝ POVRCH

ELOXOVANÝ HLINÍK V BARVĚ ZASTŘEŠENÍ

Dráha a celý systém posuvu je konstruován s důrazem na
minimální odpor při manipulaci se zastřešením.

Plochý pochozí profil nepřekáží v užívání bazénu při
odsunutém zastřešení.

Zajištuje vroubkování na horní ploše pojezdové dráhy.

Nabízíme v provedení elox stříbrný a elox champagne.

Celoprůběžné pochozí pojezdové
dráhy

VARIANTY VÝPLNĚ KONSTRUKCE

Jako výplň celého zastřešení je použit materiál předního
světového výrobce v oblasti vytlačovaných desek, švédské
společnosti Arla Plast. Námi používaný polykarbonát je
vždy opatřen oboustrannou stabilizací proti UV záření. polykarbonát

jednokomorový
čirý 10 mm

polykarbonát
jednokomorový
kouřový 10 mm

polykarbonát
plný

čirý 4 mm

polykarbonát
plný

kouřový 4 mm
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MAXIMÁLNÍ DŮRAZ NA DESIGN

Nejnižší tvar zastřešení COMFORTline, s průhlednými skleněnými hranami
zajistí, že nic nebude bránit ve výhledu z bazénu do okolí.

Model Linie
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NÍZKÝ A PŘITOM FUNKČNÍ

Tento nenápadný typ zastřešení se uplatní všude tam, kde je
požadavek nenarušit stávající architektonicky vyvážený vzhled
zahrady a okolí bazénu, přičemž veškeré výhody zastřešeného bazénu
zůstávají zachovány.

Model Symfonie
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PRAKTICKÁ VOLBA

Nemůžete-li se rozhodnout, zvolte kombinaci vyššího zastřešení
Diamant Praktik a nízké Diamant Symfonie.

Model Symfonie Plus
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OPRAVDOVÁ KLASIKA

Jednoduchost a vysoká pevnost - to jsou hlavní znaky tohoto
klasického typu zastřešení. Díky své konstrukci je vhodné i do
podmínek s velkým množstvím sněhu.

Model Praktik
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Automatický pojezd
zastřešení
Exkluzivně od Diamantu
K jakémukoli typu zastřešení je možné kromě ručního posunu nainstalovat i posun
elektrický včetně luxusního dálkového ovládání.

elektrický posun zajišťuje ideální tah jednotlivých segmentů

• při posunu se automaticky uzamknou všechny segmenty
• bezpečnostní dojezdy (zastavení na překážce)

elektrický posun všech segmentů stiskem jediného tlačítka Vašeho dálkového ovladače

MAXIMÁLNÍ KVALITA

MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST

MAXIMÁLNÍ POHODLÍ
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Vstupy a výklopná čela
VARIANTY VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO ZASTŘEŠENÍ

Vyberte si vstup do zastřešení dle své představy.

boční posuvné dveřečelní pantové dveře

částečně výklopné čelo výklopný práh

boční posuvné dveře větrací čelo
(standardní výbava)



INOXline
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PŘEDNOSTI NAŠICH NEREZOVÝCH BAZÉNŮ:

exkluzivní a čistý design

použití nejmodernější technologie

dlouhá životnost bez ztráty kvality

jednoduchá údržba a provoz

přirozené antibakteriální účinky

hladký celistvý neporézní povrh bez sváru

barevná stálost a vysoká mechanická i tepelná odolnost

Bazény

STĚNY ZCELA BEZE SVÁRŮ

NEREZOVÝ BAZÉN - RYCHLÁ A BEZPROBLÉMOVÁ
INSTALACE

Bazén Inoxline se může pochlubit stěnami zcela bez sváru až do délky
950 cm. Tato bezkonkurenční charakteristika zajistí perfektně rovné
stěny a eliminuje riziko koroze.

Bazén dodávame kompletně hotový a v celku na místo stavby. Díky
tomu zkrátíme dobu instalace a snížíme Vám s ní spojené náklady.

skimmerový nerez bazén

přelivový nerez bazén

- exkluzivně od Diamantu
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DIAMANT UNIPOOL

DIAMANT UNIPOOL

, s.r.o. VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

, s.r.o. PRAHA

Bynina 186, 757 01 Valašské Meziříčí
T: (+420) 571 752 111
E-mail: info@diamant-unipool.eu
GPS: 49°29'36.85"N, 17°57'45.98"E

Českobrodská 35, 190 12 Praha 9 - Dolní Počernice
T: (+420) 281 866 372, M: (+420) 603 532 642
E-mail: info@diamant-unipool.eu
GPS: 50°05'09.8"N, 14°34'29.1"E

RAKOUSKO
DIAMANT UNIPOOL GmbH
Linzer Strasse 45
A-3002 Purkersdorf
T: +43 664 403 3756
E-mail: info@diamant-unipool.at

SLOVENSKO
DIAMANT UNIPOOL s.r.o.
Talihov Dvor 3
902 01 Pezinok
T: +421 33 641 3374
E-mail: pezinok@bazenydiamant.sk

POLSKO
DIAMANT UNIPOOL sp. z o.o.

30-435
Zakopiańska 267B

Kraków
T: +48 (12) 307 99 27
M: +48 792 539 927
E-mail: info@baseny-diamant.pl

NĚMECKO
DIAMANT UNIPOOL GmbH
Elsenheimerstrasse 7
80687 München
T: +49 (0) 173 253 04 07
E-mail: info@diamant-unipool.at


