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Popredný európsky výrobca
bazénov a bazénového zastrešenia
na mieru
TRADIČNÝ ČESKÝ VÝROBCA UŽ 25 ROKOV

VIAC AKO 10.000 SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV

Výroba bazénov českej rodinnej firmy začala v roku 1994 a spoločnosť sa veľmi skoro stala uznávaným
výrobcom bazénov a bazénových zastrešení.

Iba prvotriedna kvalita použitých materiálov, technológii a ľudskej práce umožňuje, aby sa bazény
a zastrešenia Diamant stávali ročne súčasťou niekoľkých stoviek domov a záhrad v mnohých krajinách
Európy.
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m .2Celá výroba je sústredená do výrobných areálov vo Valašskom Meziříčí o ploche 13.000 Ročne
investujeme vysoké sumy do modernizácie výrobných technológii a vďaka tomu si držíme náskok
pred konkurenciou.

Moderný výrobný areál

Jaroslav Lukáš vyrobil svoj prvý bazén v roku 1994
a vtedy položil základy výroby kvalitných bazénov
značky Diamant. V priebehu niekoľkých rokov
vybudoval z malej dielne prosperujúcu spoločnosť
dodávajúcu svoje výrobky do mnohých
európskych krajín.

Diamant Unipool s.r.o tradícia výroby od roku 1994. -

Jaroslav Lukáš - zakladateľ spoločnosti, majiteľ
a Ing. Martin Lukáš - majiteľ spoločnosti
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Vlastné pobočky
v niekoľkých európskych
krajinách

Profil spoločnosti
História spoločnosti a výrobného areálu

1994
2004
2004
2006
2009
2010
2011
2012
2016
2018
2019

Založenie firmy Diamant - areál Valašské Meziříčí (Juřinka)

Nový výrobný areál - Valašské Meziříčí (Bynina)

Expanzia na Slovensko

Rozšírenie výrobného areálu pre výrobu zastrešenia

Otvorenie showroomu v Prahe

Expanzia na poľský trh

Rozšírenie výrobných a skladovacích priestorov pre výrobu zastrešenia

Expanzia do Rakúska

Vstup na nemecký trh

Expanzia a prvé realizácie na trhoch vo Švédsku, Švajčiarsku, Slovinsku a Chorvátsku

Rozšírenie areálu o novú výrobnú halu na výrobu nerezových bazénov INOXline
a rozšírený výrobný priestor pre zastrešenia
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Zastrešenia bazénu Diamant
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Diamant / Diamant Pro / Diamant Elite

Bazény Diamant
Preverená technológia a vysoká životnosť
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Výhody bazénov
Diamant

ŠPIČKOVÝ MATERIÁL

Zdravotne nezávadný, stálo-
farebný neporézny materiál,
odolný voči chemikáliám, UV
žiareniu a proti mechanickému
poškodeniu.

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ

Maximálny dôraz na kvalitu
materiálov, technológií aj
samotnej práce výroby.

NA MIERU PODĽA
POŽIADAVIEK ZÁKAZNÍKA

Neobmedzujte sa - vyrobíme
vám bazén presne podľa Vášho
priania.

Bazény Diamant
Mimoriadna kvalita našich bazénov je výsledkom mnohých rokov vývoja a neustálej snahy o maximálnu mieru
inovácií.

Bazény Diamant maximálne prispôsobíme požiadavkám klienta. Vieme vyrobiť bazén presne podľa požadovaného
rozmeru a v ľubovoľnom tvare. Je možné si zvoliť typ bazénu, jeho farbu, umiestnenie a druh schodiska, vybrať si
z bohatého množstva doplnkov a prvkov výbavy. Samozrejmosťou je osadenie bazénu kompletnou technológiou
úpravy vody tak, aby čo najviac zodpovedala prioritám a požiadavkám nášho zákazníka.

NADČASOVÝ DESIGN
A VYSOKÁ KVALITA

Funkčné a praktické bazény
s modernými dizajnovými prvkami.

ZÁRUKA 10 ROKOV
NA SKELET BAZÉNU

na všetky modely našich bazénov.



Engineering Plastics
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MATERIÁL BAZÉNU DIAMANT

Všetky bazény vyrábame zo špeciálneho plastu Polystone
(polypropylén) nemeckej firmy Rochling v hrúbkach 5 - 12 mm.
Tento homogénny materiál sa vyznačuje vysokou stálofarebnosťou
a odolnosťou proti mrazu.

K izolácii kompletného obvodu aj podlahy bazénu používame
výhradne kvalitné nenasiakavé izolácie.

materiál Polystone
modrý

materiál Polystone
biely

materiál Polystone
šedý

Diamant
- praktická voľba pre moderné bývanie

Diamant Pro
- revolučné riešenie Vám uľahčí prácu aj náklady

Diamant Elite
- luxusný model pre náročných



PPline Diamant
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Bazén Diamant
Praktická voľba pre moderné bývanie

KONŠTRUKCIA BAZÉNU
DIAMANT

stena
bazénu

o hrúbke
5 - 8 mm

izolácia na tele vani
- izolačný nenasiakavý

polystyrén o hrúbke 20 mm *

spevňujúce rebrá
- po 50 cm

armovacie prúty
- na tele bazénu

zosilnenie horného
lemu o 10 mm

bazénový
skimmer

schodisko
s protišmykovým

povrchom

TRADIČNÉ RIEŠENIE PRI POUŽITÍ NAJMODERNEJŠÍCH TECHNOLÓGIÍ

klasické a rokmi preverené riešenia

nenáročná stavebná príprava

výber ľubovoľného rozmeru a tvaru bazénu

* Voliteľne je možno zvýšiť izoláciu stien na 40 mm.

ZÁRUKA 10 ROKOV
Našou prácou sme si istí, preto poskytujeme
záruku na skelet nášho bazénu v trvaní
10 rokov.

ĽUBOVOĽNÝ TVAR A ROZMER BAZÉNU
Záleží iba na Vás, aký rozmer a tvar bazénu si
zvolíte. Neobmedzujeme Vás typizovanou
ponukou bazénu.

INOVATÍVNE KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE
Pri výrobe kladieme maximálny dôraz na
kvalitu materiálu, technológií ako aj samotnej
práce.
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PPline Diamant
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D
hranatý

iamant D
š

iamant
tandard

Diamant
ovál

atypický
(iný tvar podľa

požiadavky zákazníka)

TVARY BAZÉNOV V PREVEDENÍ DIAMANT

TYPY BAZÉNOV V PREVEDENÍ DIAMANT

skimmerový bazén

prelivový bazén

Hrúbka steny:
5 - 8 mm
Sila dna:
5 mm

MATERIÁL POLYSTONE

modrý biely šedý RAL 7004

MOŽNOSTI VSTUPU DO BAZÉNU

Vyberte si do svojho bazénu vstupné
schodisko podľa Vášho priania - tu sú
najbežnejšie riešenia.

schodisko
rohové guľaté

schodisko obojstranné
rohové guľaté s lavicou

schodisko rohové
guľaté s lavicou

schodisko rohové
hranaté

schodisko
hranaté úzke

schodisko po celej
šírke bazénu

schodisko
hranaté vonkajšie

schodisko
guľaté vonkajšie



PPline Diamant Pro
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Bazén Diamant Pro
Revolučné riešenia Vám uľahčia prácu aj náklady

SKRÁTENIE ČASU A ÚSPORA NÁKLADOV BEZ KOMPROMISOV

vysoký stupeň izolácie - dvojitá tepelná izolácia a s tým spojené
skvelé tepelnoizolačné vlastnosti predĺžia kúpaciu sezónu v bazéne

nižšie náklady na stavbu - betón sa nalieva do polystyrénových
tvárnic uchytených priamo na tele bazénu

dodanie v celku na miesto stavby

použitie osvedčených styroblokov s pevnými spojovacími zámkami

KONŠTRUKCIA BAZÉNU
DIAMANT PRO d

et
a

il
pr

otiš
mykového

povrch
u

zosilnenie horného
lemu o 10 mm

bazénový
skimmer

polystyrénové
tvárnice

schodisko
s protišmykovým

povrchom

ZÁRUKA 10 ROKOV
Našou prácou sme si istí, preto poskytujeme
záruku na skelet nášho bazénu v trvaní
10 rokov.

INOVATÍVNE KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE
Pri výrobe kladieme maximálny dôraz na
kvalitu materiálu, technológií ako aj samotnej
práce.

ÚSPORA NÁKLADOV
Bazény Diamant Pro sú konštruované tak, aby
ste pri stavbe ako aj následnej prevádzke
ušetrili maximum nákladov.



PPline Diamant Pro
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PPline Diamant Pro
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NAJNOVŠIE TECHNOLÓGIE PRI STAVBE BAZÉNU

Základom je kompletný bazénový korpus, na ktorý sú priamo vo výrobe
nainštalované pevnostné styrobloky so zámkami, (fixné stratené
bednenie) po celom obvode bazénu, vrátane vodorovnej ocele. Výhodou
tohto bazénu Diamant Pro je, že bazén je dodaný v celku na miesto
stavby. Po čiastočnom napustení vodou sa styrobloky vylejú polotekutým
betónom a vytvoria kompaktné steny bazénu s tepelnou izoláciou. Celý
bazén sa obsype zeminou.

MATERIÁL BAZÉNU V PREVEDENÍ DIAMANT PRO

Spojením technológií na výrobu bazénov z overeného materiálu Polystone
a špeciálnych polystyrénových tvárnic používaných na výstavbu nízko-
energetický domov vzniká jedinečné riešenie a novinka v bazénovom
svete.



PPline Diamant Pro
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D Pro
hranatý

iamant

TVARY BAZÉNOV V PREVEDENÍ DIAMANT PRO

TYPY BAZÉNOV V PREVEDENÍ DIAMANT PRO

skimmerový bazén

Hrúbky steny:
8 mm
Sila dna:
5 mm

MATERIÁL POLYSTONE

modrý biely šedý RAL 7004

schodisko
rohové guľaté

schodisko obojstrané
rohové guľaté s lavicou

schodisko rohové
guľaté s lavicou

schodisko rohové
hranaté

schodisko
hranaté úzke

schodisko po celej
šírke bazénu

Okrem uľahčenia vstupu do
bazénu je vnútorné schodisko
priestorom pre odpočinok
a relaxáciu. Diamant ponúka širokú
ponuku riešení, ktoré sa
prispôsobia Vašim potrebám.

MOŽNOSTI VSTUPU DO BAZÉNU

Vyberte si do svojho bazénu vstupné
schodisko podľa Vášho priania - tu sú
najbežnejšie riešenia.



PPline Diamant Elite
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Bazén Diamant Elite
Luxusný model pre náročných

DLHOROČNÁ ŽIVOTNOSŤ A EXKLUZÍVNY VZHĽAD VĎAKA ŠPIČKOVEJ
KVALITE MATERIÁLOV A UNIKÁTNEJ PONUKE PRÍSLUŠENSTVA

predĺžená životnosť

vysoká pevnosť vďaka použitiu robustného materiálu najvyššej kvality

možnosť exkluzívnych podbetónovaných schodov

možnosť zapustených komponentov

bazénový
skimmer

voliteľná šachta
na bazénovú

roletu

KONŠTRUKCIA BAZÉNU
DIAMANT ELITE

zosilnenie
horného lemu
o 10 mm

stena bazénu
o sile 10 alebo 12 mm

schodisko určené
k podbetónovaniu

dno bazénu
o sile 8 mm

voliteľná možnosť
zapustených komponentov

nášľapy schodov
o hrúbke 20 mm
s protišmykovým
povrchom

izolácia
štandard 40 mm

Novinka
2019

Novinka
2019

ZÁRUKA 10 ROKOV
Našou prácou sme si istí, preto poskytujeme
záruku na skelet nášho bazénu po dobu
10 rokov.

INOVATÍVNE KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE
Pri výrobe kladieme maximálny dôraz na
kvalitu materiálu, technológií ako aj samotnej
práce.

LUXUSNÝ DESIGN
Jedinečný vzhľad a spracovanie - ako
stvorené k modernej architektúre.



PPline Diamant Elite
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PPline Diamant Elite
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Spojenie dlhej životnosti, luxusného designu a nadštandardných prvkov, výbavy uspokojí aj toho
najnáročnejšieho zákazníka.

z polypropylénových dosiek Polystone o sile 12 mm/steny a 8 mm/dno.

- NOVINKA 2019 - iba u bazénov Diamant Elite máte možnosť
vybrať si toto technologické riešenie, kde odpadá starosť o nepríjemné stagnovanie vody pod schodmi. Proti-
šmykové nášľapy o hrúbke 20 mm zaistia 100% tuhosť a pevnosť celého schodiska.

umožní inštaláciu hladinovej rolety do priestoru na kratšej strane bazénu.
Samotná roleta tak vôbec neprekáža pri plávaní a je úplne zakrytá odnímateľným panelom pre zaistenie
maximálnej bezpečnosti.

- kladieme dôraz na estetiku a preto k modelu Diamant Elite ponúkame možnosť
zapustenia niektorých komponentov priamo do steny bazénu.

VYSOKÁ PEVNOSŤ TELA BAZÉNU

LUXUSNÉ PODBETONOVANÉ SCHODISKO

ŠACHTA NA BAZÉNOVÚ ROLETU

ZÁPUSTNÉ KOMPONENTY

podbetónované schody

zapustená šachta - pre roletu zosilnené nášlapy

zapustené komponenty



PPline Diamant Elite
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schodisko po celej
šírke bazénu

schodisko rohové
hranaté s lavicou

schodisko rohové
hranaté

schodisko
hranaté úzke

D Elite
hranatý

iamant

TVARY BAZÉNOV V PREVEDENÍ DIAMANT ELITE

TYPY BAZÉNOV V PREVEDENÍ DIAMANT ELITE SCHOD ELITE
K PODBET NOVAN

ISKO
Ó IU

Schodisko pre bazény ELITE je určené
k podbetónovaniu a vyznačuje sa
vysokou pevnosťou. Nášľapy schodov
sú vyrobené z materiálu Polystone
hrúbky 20 mm a sú opatrené proti-
šmykovým povrchom.

Hrúbka steny:
10 - 12 mm
Sila dna:
8 mm

MATERIÁL POLYSTONE

modrý biely šedý RAL 7004

skimmerový bazén

prelivový bazén

LAVICA PRE ROLETU

se schodyse schody
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Lemovanie bazénov
Moderný design
Pri výrobe bazénu myslíme na Vaše pohodlie. Bazén môže byť už
z výroby opatrený dizajnovým a funkčným horným lemovaním a Vám
tak odpadá starosť s týmto technickým detailom.

Lemovanie pre skimmerové
bazény

HLINÍKOVÝ LEM - EXKLUZÍVNE RIEŠENIA

Novinkou bazénu Diamant je hliníkové lemovanie. Funkčné
a dizajnové riešenia vhodné aj pre bazény upravované soľou. Je
stálofarebné a odolné voči vplyvom bazénovej chémie.

Špeciálny lem z eloxovaného hliníku ukončuje horný lem bazénu -
protišmykový profil nadväzuje na koľajnice zastrešenia.

PREMIUM1.

STANDARD LEM

Bazén je zakončený špeciálnym
plastovým profilom vo farbe bazénu,
ktorý tvorí vnútorný vlnolam proti
priamemu vystreknutiu vody a vonkajší
zobáčik pre prekrytie prechodu dlažby
a bazénu.

2.

Bazény s hlinikovým lemom sú opatrené hliníkovými krytkami.
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Lemovanie pre bazény
s prelivovou hranou

PRELIVOVÝ
ŽĽAB ŠTANDARD

Prelivový žľab
priamo nadväzuje
na stenu bazénu.

2. PRELIVOVÝ ŽĽAB NEREZ

Kombinácie lešteného nerezu
a materiálu Polystone. Exkluzívne
riešenie firmy Diamant Unipool.
Skvelý dizajnový prvok pre
interiérové realizácie. Iba na
zákazku.

3.

HLINÍKOVÝ PRELIVOVÝ ŽĽAB

Jediný prelivový bazén na trhu s prelivovou hranou
z eloxovaného hliníku.

PREMIUM1.

32 195

30
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Linie / Symfonie / Symfonie Plus / Praktik

Zastrešenie Diamant
Čistota linií, elegantný design, jedinečná kvalita
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Výhody zastrešenia
Diamant

Zastrešenie bazénov Diamant
Využívajte svoj bazén naplno. Efektívnejšie, lacnejšie a bez ohľadu na rozmary počasia. Široká ponuka tvarov
a farebných variant zaistí, že zastrešenie dokonale splynie s Vašou záhradou.

Zastrešenie je v súčasnej dobe takmer neodmysliteľným doplnkom bazéna. Hlavným dôvodom sú klimatické
podmienky, kedy zastrešenie výrazne predĺži kúpaciu sezónu a zvýší užitkovú hodnotu bazénu. Zastrešenie bazénu
je odolné voči vode, vlhkosti a nevyžaduje zvláštnu údržbu.

KVALITA VODY

Zamedzuje znečisteniu vody,
chráni pred prachom, lístím,
hmyzom.

BEZPEČNOSŤ

Zabraňuje pádu dieťaťa či
domáceho miláčika do bazénu.

ÚSPORA

Znižuje náklady na ohrev vody,
zabraňuje tepelným ztratám,
efektívne pomáha ohrievať vodu
- tzv. skleníkový efekt.

PREDĹŽENIE SEZÓNY

Predĺží o niekoľko mesiacov
možnosť kúpania a dovolí
využívať bazén aj počas
nepriaznivého počasia.

ESTETIKA

Široká ponuka tvarov, farebných
variant profilov a výplní.
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Modely a rozmery zastrešení
Jednotlivé modely zastrešení možno vyrobiť v týchto
šírkach a výškach segmentov:

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

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

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

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

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

Maximálne rozmery zastrešení sú iba orientačné, závisia na počte segmentov a materiáli výplne. Konkrétne možnosti na požiadanie radi zdelíme.

*
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VARIANTY VÝPLNE KONSTRUKCE
polykarbonát plný 4 alebo 6 mm
s obojstrannou UV stabilizáciou

Navrhli sme design zastrešení tak, aby odpovedal dnešnej dobe a predo-
všetkým trendom modernej architektúry. Systém vybavený koľajnicou iba
na jednej strane umožňuje prístup do bazénu z troch strán celkom bez bariér
a to s minimálnou námahou vďaka veľmi pevnej a stabilnej konštrukcii.
Diskrétne zastrešenie PRESTIGEline nenarúša vzhľad záhrady a harmonicky
splynie s okolím.

Nová produktová rada Diamant PRESTIGEline

FAREBNÉ PREVEDENIE
KONŠTRUKCIE

biela
RAL 9016

elox
strieborný

antracit
RAL 7016

polykarbonát
plný číry
4 / 6 mm

polykarbonát
plný dymový

4 mm
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profil jazdnej dráhyprofil nosníku

MODERNÝ DESIGN A PRESTÍŽNY
VZHĽAD

Rada Diamant PRESTIGEline ponúka
čistý moderný design a ambiciózne
funkcie, ktoré zvýšia hodnotu vášho
domu a záhrady.

Prednosti rešenia Diamant PRESTIGElinezast
moderný design a prestížny vzhľad

jednokoľajový posun

vysoký stupeň stability

jednoduchá obsluha

masívna
konštrukcia

čelné
vetranie

uzamykateľná
aretácia

jednokoľajový
posun

polykarbonatová
výplň 4-6 mm

KONŠTRUKCIA
ZASTREŠENIA DIAMANT
PRESTIGEline
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ČELNÉ VETRANIE

Praktické čelné vetranie jednoduché na obsluhu
zaistí potrebnú cirkuláciu vzduchu pri zachovaní
bezpečnosti vstupu do bazénu.

JEDNOKOĽAJOVÝ POSUN *

Systém zabezpečený koľajnicou iba na jednej
strane umožňuje prístup do bazénu z troch strán
celkom bez bariér a to s minimálnou námahou
vďaka veľmi pevnej a stabilnej konštrukcii.

* Tento model je možno vybaviť obojstranným koľajnicovým vedením.

JEDNODUCHÁ OBSLUHA

Vďaka veľmi pevnej a stabilnej konštrukcii a
jednostrannému koľajnicovému vedeniu môžete
naše zastrešenie obsluhovať s minimálnou
námahou. Je možné nainštalovať aj elektrický
posun vrátane luxusného diaľkového ovládania.

VYNIKAJÚCA PEVNOSŤ KONŠTRUKCIE

Zostava zo silnostenných hliníkových profilov
a polykarbonátovej výplne (4-6 mm) zaisťuje
vysoký stupeň stability.

UZAMYKATEĽNÁ ARETÁCIA

Uzamykateľná aretácia zvyšuje bezpečnosť
a zaistí ochranu bazénu aj pri veľmi silnom vetre.

SYSTÉM ZBERAČOV JEDNOTLIVÝCH
SEGMENTOV

Naše zastrešenie je možno vybaviť systémom
zberačov jednotlivých segmentov. V tomto
prípade je zastrešenia
nutné ručne uvoľniť aretáciu iba krajných
segmentov. Obsluha zastrešenia je takto
omnoho jednoduchšia a rýchlejšia.

pri zatiahnutí a odtiahnutí
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Linie

Symfonie

FAREBNÉ PREVEDENIE
KONŠTRUKCIE

farba
antracit
RAL 7016

elox
champagne

elox
strieborný

Rad COMFORTline ponúka širokú ponuku klasických modelov, z ktorej
si budete môcť vybrať presne podľa vašich potrieb.

Eloxované hliníkové profily sú nadštandartne masívne a pevné. Vďaka
tomu garantujeme 10-ročnú záruku. Povrchová úprava eloxováním
dává profilom vysokú životnosť, stálosť a odolnosť voči pôsobeniu
vonkajších vplyvov (prírodné vplyvy, chémie či soli v bazéne).

MASÍVNE PROFILY KONŠTRUKCIE

Produktová rada Diamant COMFORTline

profil pojazduprofil nosníka



Praktik

Symfonie Plus
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POSUN CELKOM BEZ NÁMAHY

VÝŠKA IBA 15 mm

PROTIŠMYKOVÝ POVRCH

ELOXOVANÝ HLINÍK VO FARBE ZASTREŠENIA

Dráha a celý systém posunu je konštruovaný s dôrazom na
minimálny odpor pri manipulácii so zastrešením.

Plochý pochodzí profil neprekáža vo využívaní pri
odsunutom zastrešení.

Zaisťuje vrúbkovanie na hornej ploche pojazdovej dráhy.

Ponúkame v prevedení elox strieborný a elox champagne.

Celopriebežné pochôdzne
pojazdové dráhy

VARIANTY VÝPLNE KONŠTRUKCIE

Ako výplň celého zastrešenia je použitý materiál
popredného svetového výrobcu v oblasti vytlačovaných
dosiek, švédskej spoločnosti Arla Plast. Nami používaný
polykarbonát je vždy opatrený obojstrannou stabilizáciou
proti UV žiareniu.

polykarbonát
jednokomorový

číry 10 mm

polykarbonát
jednokomorový
dymový 10 mm

polykarbonát
plný

číry 4 mm

polykarbonát
plný

dymový 4 mm
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MAXIMÁLNY DÔRAZ NA DESIGN

Najnižší možný tvar zastrešenia COMFORTline, s priehľadnými sklenenými
hranami zaistí, že nič nebude brániť vo výhľade z bazénu do okolia.

Model Linie
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NÍZKE A PRITOM FUNKČNÉ

Tento nenápadný typ zastrešenia sa uplatňuje všade tam, kde je požiadavka
nenarušiť súčasný architektonicky vyvážený vzhľad záhrady a okolia bazénu,
pričom všetky výhody zastrešeného bazénu zostávajú zachované.

Model Symfonie
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PRAKTICKÁ VOĽBA

Ak sa nemôžete rozhodnúť, zvoľte kombináciu vyššieho zastrešenia Diamant
Praktik a nízké Diamant Symfonia.

Model Symfonie Plus
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SKUTOČNÁ KLASIKA

Jednoduchoť a vysoká pevnosť - to sú hlavné znaky tohoto klasického typu
zastrešenia. Vďaka svojej konštrukcii je vhodné aj do podmienok s veľkým
množstvom snehu.

Model Praktik
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Automatický pojazd
zastrešenia
Exkluzívne od Diamantu
K akémukoľvek typu zastrešenia je možné okrem ručného posunu nainštalovať aj
elektrický posun vrátane luxusného diaľkového ovládania.

elektrický posun zaisťuje ideálny ťah jednotlivých segmentov

pri posune sa automaticky uzamknú všetky segmenty a bezpečnostné dojazdy
(zastavenie na prekážke)

elektrický posun všetkých segmentov stlačením jediného tlačidla Vášho diaľkového
ovládač

MAXIMÁLNA KVALITA

MAXIMÁLNA BEZPEČNOSŤ

MAXIMÁLNE POHODLIE
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Vstupy a výklopné čelá
VARIANTY VSTUPNÝCH DVERÍ DO ZASTREŠENIA

Vyberte si vstup do zastrešenia podľa svojej predstavy.

bočné posuvné dverečelné pántové dvere

čiastočne výklopné čelo výklopný prah

bočné posuvné dvere vetracie čelo
(štandardná výbava)



INOXline
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PREDNOSTI NAŠICH NEREZOVÝCH BAZÉNOV:

moderný, exkluzívny a čistý design

použitie najmodernejšej technológie

dlhá životnosť bez straty kvality

jednoduchá starostlivosť a údržba

prirodzené antibakteriálne účinky

hladký celistvý neporézny povrch bez zvarov

farebná stálosť a vysoká mechanická aj tepelná odolnosť

Bazény

skimmerový nerezový bazén

prelivový nerezový bazén

STENY ÚPLNE BEZ ZVAROV

NEREZOVÝ BAZÉN - RÝCHLA A BEZPROBLÉMOVÁ
INŠTALÁCIA

Bazén INOXline sa môže popýšiť stenami úplne bez zvarov až do dĺžky
950 cm. Táto bezkonkurenčná technológia zabezpečí perfektne rovné
steny a eliminuje riziko korózie.

Bazén dodávame kompletne hotový a v celku na miesto stavby. Vďaka
tomu skrátime dobu inštalácie a znížime Vám s ňou spojené náklady.

- exkluzívne od Diamantu
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DIAMANT UNIPOOL s.r.o. PEZINOK
Talihov Dvor 3, 902 01 Pezinok
T: +421 (0)33 641 3374
M: +421 (0)910 215 655
E-mail: pezinok@bazenydiamant.sk

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

ČESKO
DIAMANT UNIPOOL, s.r.o.

DIAMANT UNIPOOL, s.r.o.

Bynina 186
757 01 Valašské Meziříčí
T: (+420) 571 752 111
E-mail: info@bazenydiamant.cz

Českobrodská 35
190 12 Praha 9 - Dolní Počernice
T: (+420) 281 866 372
M: (+420) 603 532 642
E-mail: info@bazenydiamant.cz

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

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


