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Jaroslav Lukáš - założyciel firmy, właściciel
i inż.Martin Lukáš - właściciel firmy

Jaroslav Lukáš

Skonstruował swój pierwszy basen w 1994 roku,
a następnie położył podwaliny pod produkcję
wysokiej jakości basenów Diamant. W ciągu kilku
lat przekształcił mały warsztat w prosperującą
firmę dostarczającą swoje produkty do wielu
krajów europejskich.

Wiodący europejski producent
basenów i zadaszeń na wymiar

Diamant Unipool s.r.o. - Tradycja produkcji od 1994 roku

TRADYCYJNY CZESKI PRODUCENT OD 25 LAT

PONAD 10 000 ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

Produkcję basenów czeska rodzinna firma rozpoczęła w 1994 roku i wkrótce stała się cenionym
producentem basenów i zadaszeń basenowych.

Zastosowanie najwyższej jakości materiałów,najnowocześniejszej technologii oraz pracy ludzkich rąk
pozwala na to, aby corocznie baseny oraz zadaszenie Diamant stawały się nieodzowną częścią
wyposażenia setek domów i ogrodów w wielu krajach Europy.

Cała produkcja jest skoncentrowana w zakładzie produkcyjnym w Valašském Meziříčí o powierzchni
13.000 m . Przez cały okres istnienia stawiamy na wysoką jakość naszych basenów i zadaszeń, nigdy
nie zgodziliśmy się na masową i niskojakaściową produkcję. Co roku inwestujemy pokaźne sumy
w rozwój i innowacyjność naszych produktów, nie kopiujemy i nie podrabiamy pomysłów innych, ale
realizujemy własne projekty a tym samym wyprzedzamy naszą konkurencję.
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Nowoczesny zakład produkcyjny



Własne oddziały
w kilku krajach
europejskich

Profil firmy
Historia firmy i miejsce produkcji
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Spis treść

1994
2004
2004
2006
2009
2010
2011
2012
2016
2018

2019

Założenie Diamant i produkcja pierwszego basenu w zakładzie Valašské Meziříčí - Juřinka

Nowy kompleks produkcyjny - Valašské Meziříčí (Bynina)

Utworzenie oddziału firmy na Słowacji

Poszerzenie zakładu o halę do produkcji zadaszeń

Otwarcie salonu wystawowego w Pradze

Utworzenie oddziału firmy w Polsce

Rozbudowa pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych do produkcji pokryć dachowych

Utworzenie oddziału firmy w Austrii

Wprowadzenie produktów na rynek niemiecki

Rozszerzenie działalności firmy i pierwsza realizacja na rynkach w Szwecji, Szwajcarii,
Słowenii i Chorwacji

Rozbudowa powierzchni o nową hale do produkcji basenów ze stali nierdzewnej INOXline
i powiększenie powierzchni do produkcji zadaszeń
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Profil firmy

Baseny Diamant

Basen Diamant

Basen Diamant Pro

Basen Diamant Elite

Zewnętrzne wykończenie basenów

Zadaszenie basenu Diamant

Zadaszenie PRESTIGEline

Zadaszenie COMFORTline

Automatyczny napęd zadaszenia

Warianty drzwi wejściowych

zadaszenia

Nowości 2020 - INOXline
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Diamant / Diamant Pro / Diamant Elite

Diamant baseny
Sprawdzona technologia i wysoka jakość



Zalety basenów
Diamant

NAJLEPSZY MATERIAŁ

Nieporowaty, odporny
na chemikalia, promieniowanie
UV i uszkodzenia mechaniczne.

DŁUGI OKRES UŻYTKOWANIA

Największy nacisk na jakość
materiału, technologii i wykonania.

DOSTOSOWANE DO WYMAGAŃ
KLIENTA

Nie ograniczaj się - zrobimy twój
basen dokładnie tak, jak chcesz.

Baseny Diamant
Jakość naszych basenów jest wynikiem wieloletniej ewolucji i ciągłego wysiłku o maksymalne tempo innowacji.

Baseny Diamant maksymalnie dostosujemy do wymagań klientów. Jesteśmy w stanie wyprodukować basen każdej
wielkości i w dowolnym kształcie. Możesz wybrać typ basenu, jego kolor, dokładne rozmieszczenie i rodzaj schodów,
akcesoria i elementy wyposażenia. Bardzo ważne jest zastosowanie odpowiedniej technologi uzdatniania wody
w basenie tak, aby odpowiadała Państwa priorytetom i życzeniom.
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PONADCZASOWY DESIGN
I WYSOKA JAKOŚĆ

Funkcjonalne i praktyczne baseny
z nowoczesnym designem.

10 LAT GWARANCJI
NA SZKIELET BASENU

na wszystkie modele naszych
basenów.



MATERIAŁ DO PRODUKCJI BASENU DIAMANT

Wszystkie baseny wykonane są z polypropylenu (Polystone)
niemieckiej firmy Röchling o grubościach 5 - 12 mm. Jednorodny
materiał charakteryzuje się wysoką trwałością koloru i wysoką
odpornością na niskie temperatury.

Do kompletnej izolacji ścian i podłogi basenu wykorzystywana jest
wyłącznie wysokiej jakości izolacja niechłonna. Jej właściwość
cieplna nie zmienia się nawet po wielu latach funkcjonowania
w wilogtnym środowisku.

Engineering Plastics

06

Polystone niebieski Polystone biały Polystone szary

Diamant
- praktyczny wybór dla współczesnego życia

Diamant Pro
- Rewolucyjne rozwiązania w technice budowy oraz niskie koszty

Diamant Elite
- luksusowy model dla wymagających
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Diamant
Praktyczny wybór

PPline Diamant

KONSTRUKCJA
BASENU DIAMANT

ściana
basenu

o grubości
5 - 8 mm

Izolacja na ścianach
basenu - grubość 20 mm *

żebra wzmacniające
- 50 cm

pręty wzmacniające
- na korpusie basenu

wzmocnienie górnego
obrzeża o 10 mm

skimmer
w basenie

schody
z powłoką

antypoślizgową

* Opcjonalnie można zwiększyć
izolację ścian do 40 mm.

10 LAT GWARANCJI
Jesteśmy pewni jakości naszych produktów,
dlatego udzielamy gwarancji na szkielet
basenu 10 lat.

DOWOLNY KSZTAŁT I WIELKOŚĆ
BASENU
To Ty decydujesz o wymiarach i kształcie
basenu. Nie ograniczamy Cię do do jednego
wzoru basenów.

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA
PROJEKTOWE
Podczas produkcji kładziemy największy
nacisk na jakość materiału, technologię
i jakość wykonania.

TRADYCYJNE ROZWIĄZANIE Z WYKORZYSTANIEM
NAJNOWOCZEŚNIEJSZYCH TECHNOLOGII

klasyczne i sprawdzone przez lata rozwiązanie

łatwa budowa

wybór dowolnej wielkości i kształtu basenu
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PPline Diamant
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PPline Diamant



PPline Diamant
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WARIANTY WEJŚĆ DO BASENU

Wybierz schody do basenu zgodnie
ze swoimi życzeniami - oto
najczęściej spotykane rozwiązania.

schody narożne
okrągłe

schody dwustronne
narożne z ławą

schody narożne
okrągłe z ławą

schody narożne
kwadratowe

schody
kwadratowe

schody po całej
szerokości basenu

zewnętrzne
kwadratowe

zewnętrzne
okrągłe

Diamant
prostokątny

Diamant
standartd

Diamant
elipsa

Diamant nietypowy
(inny kształt zgodny

z wymaganiami klienta)

KSZTAŁTY BASENÓW DIAMANT

OFERTA BASENÓW W WYKONANIU DIAMANT

Basen skimmer

Basen przelewowy

Grubość ścianki:
5 - 8 mm
Grubość dna:
5 mm

MATERIAŁ POLYPROPYLEN

niebieski biały szary RAL 7004



PPline Diamant Pro
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Diamant Pro
Rewolucyjne rozwiązania - łatwy montaż, niskie
koszty

10 LAT GWARANCJI
Jesteśmy pewni jakości naszych produktów,
dlatego udzielamy gwarancji na szkielet
basenu 10 lat.

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA
PROJEKTOWE
Podczas produkcji kładziemy największy
nacisk na jakość materiału, technologię
i jakość wykonania.

OSZCZĘDNOŚCI
Baseny Diamant Pro zostały zaprojektowane,
aby maksymalnie obniżyć koszty budowy
i późniejszej eksploatacji.

SKRÓCENIE CZASU I ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW MONTAŻU BEZ
KOMPROMISÓW

wysoki stopień izolacji - podwójna izolacja termiczna i związane z tym
doskonałe właściwości termoizolacyjne wydłużają sezon kąpielowy w basenie
niższe koszty budowy - budowa oparta na konstrukcji basenu, na którą są
podczas produkcji zainstalowane wytrzymałe bloki styropianowe z mocnymi
zamkami, stałym wmocnieniem na całym obwodzie basenu / łącznie
z pionowymi prętami zbrojeniowymi
dostawa na plac budowy
zastosowanie styrobloków z wytrzymałymi zamkami

PROJEKT BASENU
DIAMANT PRO

wzmocnienie górnego
brzegu o 10 mm

skimmer
w basenie

bloki
styropianowe

schody
z powłoką

antypoślizgową
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PPline Diamant Pro
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NAJNOWSZA TECHNOLOGIA W BUDOWNICTWIE BASENÓW

Budowa basenu Diamant Pro, jest całkowicie oparta na konstrukcji
basenu, na którą podczas produkcji zainstalowane są wytrzymałe bloki
styropianowe z mocnymi zamkami,oraz stałym wmocnieniem na całym
obwodzie basenu/ łącznie z poziomymi prętami zbrojeniowymi.

Atutem basenu Diamant Pro jest to, że basen jest dostarczony w całości
na miejsce budowy. Po częściowym napełnieniu basenu wodą, bloki
styropianowe napełniamy półpłynnym betonem i w ten sposób tworzą się
kompaktowe ściany basenu z izolacją cieplną. Cały basen jest później
obsypany ziemią.

PPline Diamant Pro
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MATERIAŁ BASENU W WERSJI DIAMANT PRO

Łącząc technologię w celu produkcji basenów ze sprawdzonego
materiału Polystone i specjalnych kształtek z bloków styropianowych
wykorzystywanych do budowy domów energooszczędnych, powstaje
unikalne rozwiązanie i nowość w świecie basenów.



PPline Diamant Pro
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WARIANTY WEJŚĆ DO BASENU

Wybierz schody wejściowe do basenu
zgodnie z własnymi życzeniami.

schody narożne
okrągłe

schody dwustronne
narożne z ławą

schody narożne
okrągłe z ławą

schody narożne
kwadratowe

schody
kwadratowe

schody po całej
szerokości basenu

Diamant Pro
standard

KSZTAŁTY BASENU DIAMANT PRO

OFERTA BASENU DIAMANT PRO

Basen skimmer

Oprócz ułatwienia dostępu do
basenu, ława to miejsce do relaksu.
Diamant oferuje szeroką gamę
rozwiązań dopasowanych do
Twoich potrzeb.

Grubość ścianki:
8 mm
Grubość dna:
5 mm

MATERIAŁ POLYPROPYLEN

niebieski biały szary RAL 7004



PPline Diamant Elite
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Diamant Elite
Luksusowy model stworzony z myślą
o wymagających użytkownikach

skimmer
w basenie

opcjonalny
wałek

rolkowy
PROJEKT BASENU
DIAMANT ELITE

wzmocnienie
górnego brzegu
o 10 mm

ścianka basenu
o grubości 10 lub 12 mm

klatka schodowa
zaprojektowana

do podbetonowania

grubość dna
8 mm

opcja wpuszczanych
komponentów

stopnie schodowe
o grubości 20 mm
z powierzchnią
antypoślizgową

standardowa
izolacja 40 mm

10 LAT GWARANCJI
Jesteśmy pewni jakości naszych produktów,
dlatego udzielamy gwarancji na szkielet
basenu 10 lat.

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA
PROJEKTOWE
Podczas produkcji kładziemy największy
nacisk na jakość materiału, technologię
i samą pracę.

LUKSUSOWY DESIGN
Wyjątkowy wygląd i elegancja - wtapia się
w nowoczesną architekturę.

Nowy
2019
Nowy
2019

DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ I EKSKLUZYWNY WYGLĄD DZIĘKI NAJWYŻSZEJ
JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYJĄTKOWYM AKCESORIOM

długa wytrzymałość

wysoka wytrzymałość dzięki zastosowaniu najwyższej jakości
materiału

eleganckie schody

możliwość zagłębienia elementów



PPline Diamant Elite
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Połączenie wytrzymałości, luksusu i dodatkowych funkcji zadowoli nawet najbardziej wymagającego klienta.

niecki basenu z polypropylenu o grubości 12 mm (ściany) i 8mm (dno).

- ŚĆ
ą ę

ś ą ść ł

ż ę ą
ł ł ruchomy ć ń

ł ę, w ż ść
wpuszczenia ś ś

WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ

Ł

LUKSUSOWE SCHODY BETONOWE

WA EK ROLKOWY

WBUDOWANE KOMPONENTY.

NOWO 2019 - Tylko z basenami Diamant Elite masz wybór tego
rozwi zania technologicznego, w którym unika si nieprzyjemnej stagnacji wody pod schodami. 20-milimetrowe
stopnie antypo lizgowe zapewniaj 100% sztywno ca ej klatki schodowej.

umo liwia instalacj rolet poziomuj cych w kieszeni na krótszym boku basenu. Sama roleta nie
przeszkadza w p ywaniu i jest ca kowicie zakryta przez panel, aby zapewni maksymalne bezpiecze stwo.

K adziemy nacisk na estetyk dlatego oferujemy Diamant Elite mo liwo
niektórych elementów bezpo rednio do ciany basenu.

PPline Diamant Elite
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betonowe schody podpodłogowe

zakryty wałek rolkowy stopnie schodowe o grubości 20 mm

wpuszczone komponenty



PPline Diamant Elite
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Basen prostokątny

KSZTAŁTY BASENÓW W PROJEKCIE DIAMANT ELITE

Grubość ścianki:
10 - 12 mm
Grubość dna:
8 mm

MATERIAŁ POLYPROPYLEN

niebieski biały szary RAL 7004

schody narożne
kwadratowe

schody narożne
kwadratowe z ławką

schody
kwadratowe

schody na całej
szerokości basenu

ELITE SCHODY DO
PODBETONOWANIA

Klatka schodowa dla basenów Elite
jest przeznaczona do podbetono-
wania charakteryzuje się wysoką
wytrzymałością. Schody mają
grubość 20 mm i powierzchnię
antypoślizgową.

CHARAKTERYSTYKA BASENU DIAMANT ELITE

Basen skimmerowy

Basen przelewowy

ZABUDOWA ROLETY PODWODNEJ

ze schodamize schodami



Zewnętrzne obramowanie
basenów
Nowoczesny design
Podczas tworzenia basenów myślimy o Twojej wygodzie. Basen może
być już wyposażony w funkcjonalne i eleganckie wykończenie, dzięki
czemu nie trzeba się martwić o szczegóły techniczne.
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Obrzeża stosowane dla basenów
skimmerowych

OBRZEŻE ALUMINIOWE

Nowością basenu Diamant są aluminiowe wykończenia.
Funkcjonalne i eleganckie rozwiązanie również odpowiednie dla
basenów w których stosujemy sól. Nie odbarwia się i jest
odporne na działanie chemii basenowej.

Specjalne obrzeże z anodowanego aluminium stanowi
zakończenie krawędzi basenu - antypoślizgowy profil łączy się
z szyną zadaszenia.

PREMIUM1.

STANDARD

Basen jest wykończony specjalnym
plastikowym profilem w kolorze basenu,
który tworzy wewnętrzny falochron
zapobiegający rozpryskiwaniu wody oraz
maskuje łączenie basenu z materiałem
wykończeniowym. Obrzeża dla basenów
z rynną przelewową.

2.

600

50
0

Baseny z aluminium są wyposażone w aluminiowe zaślepki.
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Obrzeża dla basenów z rynną
przelewową

ALUMINIOWA
RYNNA PRZELEWOWA
STANDARD

Rynna przelewowa jest
bezpośrednio połączona
ze ścianą basenu.

2. RYNNA PRZELEWOWA
ZE STALI NIERDZEWNEJ

Połączenie polerowanej stali
nierdzewnej i Polystone.
Ekskluzywne rozwiązanie od
Diamant Unipool. Świetny
element dekoracyjny do aranżacji
wnętrz. Tylko na zamówienie.

3.

ALUMINIOWA RYNNA PRZELEWOWA

Jedyny basen przelewowy na rynku z rynną przelewową z
anodowanego aluminium.

PREMIUM1.

32 195

30



21



22

Linie / Symfonie / Symfonie Plus / Praktik

Zadaszenie Diamant
Subtelny kształt, elegancki wygląd, wyjątkowa jakość



Korzyści z posiadania
zadaszenia Diamant

Zadaszenie basenu Diamant
Wykorzystaj swój basen w pełni. Bardziej wydajnie, taniej i bez względu na pogodę. Szeroka gama kształtów i
wariantów kolorystycznych zapewnia, że pokrycie dachowe doskonale komponuje się z Twoim ogrodem.

Zadaszenie powinno być nieodłącznym elementem Waszego basenu. Głównym powodem są obecne warunki
klimatyczne. Zadaszenia znacznie przedłużają sezon kąpielowy i zwiększają wartość użytkową basenu. Dach basenu
jest wodoodporny, odporny na wilgoć i nie wymaga specjalnej konserwacji.

JAKOŚĆ WODY

Zmniejsza zanieczyszczenie wody,
chroni przed kurzem, liśćmi,
owadami.

BEZPIECZEŃSTWO

Przykrycie basenu poprawia
bezpieczeństwo dzieci i zwierząt
domowych. Zadaszenia posiadają
zamki zabezpieczające chroniąc
tym samym Wasze dzieci przed
niechcianą kąpielą oraz ogranicza
dostęp osób niepowołanych.

OSZCZĘDNOŚCI

Zmniejsza koszty ogrzewania wody,
zapobiega utracie ciepła, skutecznie
pomaga podgrzać wodę, zapobiegają
stratom ciepła, ułatwiają nagrzewanie
się wody (dzięki czemu jej temperatura
podnosi się o kilka stopni), zmniejszają
parowanie.

PRZEDŁUŻENIE SEZONU

Przedłuża kąpiel o kilka miesięcy
i pozwala korzystać z basenu nawet
przy złej pogodzie.

ESTETYKA

Szeroka gama kształtów, wariacje
kolorów profili i wypełnień.
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COMFORTline Praktik
szerokość: 250-500 cm / wysokość 80-190 cm *

COMFORTline Linia
szerokość: 250-500 cm / wysokość 45-150 cm *

COMFORTline Symfonie
szerokość: 300-525 cm / wysokość 75-120 cm *

COMFORTline Symfonie Plus
szerokość: 300-500 cm / wysokość 75-195 cm *

PRESTIGEline
szerokość: 250-550 cm / wysokość 25-150 cm *

* Maksymalne wymiary zadaszenia są tylko przybliżone, w zależności od liczby segmentów i materiału wypełniającego. Z przyjemnością przedstawimy Ci konkretne opcje na życzenie.

Modele i wymiary zadaszeń

Poszczególne modele zadaszenia mogą być
produkowane w następujących szerokościach
i wysokościach segmentów:
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WARIANTY WYPEŁNIEŃ SEGMENTU
poliwęglan pełny 4 lub 6 mm

z dwustronnym filtrem UV

Zaprojektowaliśmy zadaszenia tak, żeby odpowiadało trendom nowoczesnej
architektury. System prowadnic po jednej stronie umożliwiają dostęp do
basenu z trzech stron, dzięki bardzo stałej i stabilnej konstrukcji. Eleganckie
pokrycie dachu PRESTIGEline nie zakłóca wyglądu ogrodu i harmonijnie
wtapia się w otoczenie.

Nowa linia produktów PRESTIGEline Diamant

WARIANTY
KOLORYSTYCZNE PROFILI

poliwęglan pełny
przezroczysty

4/6 mm

poliwęglan
pełny dymny

4 mm

srebrny
elox

biały
RAL 9016

antracyt
RAL 7016



26



11
0

m
m

65 mm

profil prowadnic

60 mm

65
m

m

profil belki

NOWOCZESNY DESIGN I
PRESTI OWY WYGL DŻ Ą

Seria PRESTIGEline Diamant to
nowoczesno i funkcjonalno dla
Twojego basenu i ogrodu.

ść ść
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Zalety zadaszenia Diamant PRESTIGEline
ż ą

jednostronne prowadnice

ń ś

ł ż

nowoczesny design i presti owy wygl d

wysoki stopie stabilno ci

atwe w u yciu

ZALETY ZADASZENIA
PRESTIGEline

masywna
konstrukcja

wentylacja
z przodu

blokada

jednostronne
prowadnice

wypełnienie
z poliwęglanu
4 - 6 mm
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WENTYLACJA FRONTOWA

Praktyczna wentylacja przednia, łatwa w
obsłudze, zapewnia niezbędną cyrkulację
powietrza przy jednoczesnym utrzymaniu
bezpieczeństwa w basenie.

JEDNOSTRONNE PROWADNICE *

Prowadnica zamontowana z jednej strony
pozwala nie tylko na dostęp do basenu z 3 stron
całkowicie bez przeszkód przy minimalnym
wysiłku, dzięki bardzo mocnej i stabilnej
konstrukcji.

* ż ć ż .Ten model mo e by wyposa ony w dwustronne prowadnice szynowe

PROSTA OBSŁUGA

Dzięki bardzo solidnej i stabilnej konstrukcji
zadaszenia można obsługiwać przy minimalnym
wysiłku. Możliwe jest również zainstalowanie
napędu elektrycznego sterowanego pilotem.

DOSKONAŁA WYTRZYMAŁOŚĆ
MATERIAŁU

Szeroki profil aluminiowy i poliwęglan o grubości
(4 - 6 mm), zapewnia wysoki stopień stabilności.

BLOKADA

Blokada poszczególnych elementów zwiększa
bezpieczeństwo i zapewnia ochronę basenu
nawet przy bardzo silnych wiatrach.

SYSTEM PICK-UP POSZCZEGÓLNYCH
SEGMENTÓW

Nasze pokrycia dachowe mogą być wyposażone
w system pick-up. W tym przypadku tylko
skrajne segmenty muszą być zwolnione ręcznie
podczas zamykania. Obsługa zdaszenie jest
o wiele łatwiejsza i szybsza.



WARIANTY
KOLORYSTYCZNE PROFILI

kolor
antracyt
RAL 7016

champagne
elox

srebrny
elox
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Seria COMFORTline oferuje szeroką gamę kolorystyczną modeli,
z których można wybrać dokładnie to, czego potrzebujesz.

Anodowane profile aluminiowe są niezwykle trwałe. Potwierdzamy to
10-letnią gwarancją. Obróbka powierzchni za pomocą anodowania
zapewnia profilom wysoką trwałość, i odporność na wpływy środowiska
(warunki atmosferyczne, działanie substancji - chemia basenowa, sól).

WYTRZYMAŁE PROFILE

Diamant COMFORTline Linia

profil prowadnicy

38 mm

90
m

m

profil belki

38
m

m

50 mm

Linie

Symfonie



Praktik

Symfonie Plus
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PROWADNICA O JEDNAKOWYM PROFILU NA
CAŁEJ DŁUGOŚCI

WYSOKOŚĆ WYNOSI TYLKO 15 mm

ANTYPOŚLIZGOWA POWIERZCHNIA

ANODOWANE ALUMINIUM W KOLORZE
ZADASZENIA

Prowadnice oraz cały system przesuwania zaprojektowany
jest tak aby opór podczas przesuwania był jak najmniejszy.

Niski profil nie przeszkadza w korzystaniu z basenu przy
odsuniętym zadaszeniu.

Zapewniają ząbkowanie górnej części prowadnic.

Proponujemy wykończenie w kolorze elox srebrny oraz elox
champagne.

Płynność systemu przesuwania

WARIANTY WYPEŁNIEŃ

Materiał wiodącego na świecie producenta płyt
wytłaczanych, szwedzkiej firmy Arla Plast, służy do
wypełnienia całego pokrycia dachowego. Używany
przez nas Poliwęglan jest zawsze wyposażony
w dwustronną ochronę UV.

poliwęglan
jednokomorowy

przezroczysty
10 mm

poliwęglanu
jednokomorowy

dymny
10 mm

poliwęglan
bezbarwny

4 mm

poliwęglan
pełny dymny

4 mm
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NIEPOWTARZALNY DESIGN

Najniższy możliwy profil zadaszenia COMFORTline, z przezroczystymi
krawędziami szkła, nie zasłoni widoku na otoczenie.

Model Linie
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NISKIE I FUNKCJONALNE

Ten subtelny rodzaj zadaszenia sprawdza się wszędzie tam, gdzie chcemy
zachować zrównoważony wygląd ogrodu i otoczenia oraz w pełni korzystać
z zadaszonego basenu.

Model Symfonie
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PRAKTYCZNY WYBÓR

Jeśli nie możesz zdecydować, wybierz kombinację wyższego zadaszenia
Praktik i Symfonie.

Model Symfonie Plus
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PRAWDZIWA KLASYKA

Prostota i wytrzymałość - to główne cechy tego klasycznego rodzaju
zadaszenia. Dzięki swojej konstrukcji i wytrzymałości sprawdzi się w trudnych
warunkach pogodowych (np. dużą ilością opadów śniegu).

Model Praktik
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Automatycznie przesuwane
zadaszenie
Wyłącznie z Diamant
We wszytkich modelach zadaszeń możliwe jest zainstalowanie napędu elektrycznego
sterowanego pilotem.

napęd elektryczny zapewnia płynne zamykanie poszczególnych segmentów

• przy przesuwaniu automatycznie blokują się wszystkie segmenty
• bezpieczne przesuwanie (zatrzymanie się na przeszkodzie)

zamykanie wszystkich segmentów poprzez naciśnięcie jednego przycisku na pilocie

MAKSYMALNA JAKOŚĆ

MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO

MAKSYMALNY KOMFORT
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Wejścia i fronty
WARIANTY DRZWI WEJŚCIOWYCH POD ZADASZENIE

Wybierz wejście według swojego pomysłu. Jedno wejście jest
zawsze w cenie zadaszenia.

boczne drzwi
przesuwne

przednie drzwi
na zawiasach

częściowo drzwi
na zawiasach

próg
zawiasowy

boczne drzwi
przesuwne

front wentylacyjny
(wyposażenie standardowe)
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Nowy
2020

Nowy
2020



baseny

basen skimmerowy ze stali nierdzewnej

basen przelewowy ze stali nierdzewnej
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ZALETY NASZYCH BASENÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ:

nowoczesny, ekskluzywny wyglad

długa żywotność bez utraty jakości

prosta obsługa i konserwacja

naturalne efekty antybakteryjne

gładka, nieporowata powierzchnia

trwałość koloru i wysoka odporność mechaniczna i termiczna

ŚCIANY CAŁKOWICIE BEZ SPAWANIA

BASEN ZE STALI NIERDZEWNEJ - SZYBKI I
BEZPROBLEMOWY MONTAŻ

Basen INOXline niespawane ściany o długości do 950 cm. To bez-
konkurencyjne wykonanie zapewnia idealnie płaskie ściany i eliminuje
ryzyko korozji.

Dostarczamy na miejsce montażu basen gotowy do osadzenia.
Zmniejsza to czas montażu i związane z tym koszty.

- wyłącznie z Diamant
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DIAMANT UNIPOOL sp. z o. o. KRAKÓW
30-435 Kraków
Zakopiańska 267B
T: +48 (12) 307 99 27
M: +48 792 539 927
E-mail: info@baseny-diamant.pl

CZECHY
DIAMANT UNIPOOL, s. r. o.
Bynina 186
757 01 Valašské Meziříčí
T: +420 571 752 111
M: +420 604 314 999
Fax: +420 571 752 110
E-mail: info@bazenydiamant.cz

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

AUSTRIA
DIAMANT UNIPOOL GmbH
Linzer Strasse 45
A-3002 Purkersdorf
T: +43 (0) 2231 628 23
M: +43 (0) 664 40 33 756
E-mail: info@diamant-unipool.at

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


