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NADZEMNÉ BAZÉNY Marimex
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                       Nadzemné bazény

Nadzemné bazény

Bazény s pevnou konštrukciou - ORLANDO
Nadzemné bazény Orlando majú pevnú konštrukciu. Sú vyrobené z vysoko kvalitného plechu, ktorého 
povrch je opatrený galvanizáciou. Konštrukcia je pevná a odolná. Bazén chráni antikorózny náter, fólia 
je mrazuvzdorná. Orlando je tak možné nechať na záhrade aj mimo kúpacej sezóny. Ušetríte tým čas pri 
montáži, demontáži a prípadné peniaze za vodu. Po novom bazény Orlando umožňujú buď čiastočné 
alebo celkové zapustenie do zeme.

Bazény s kovovou konštrukciou - FLORIDA
Bazén Florida s pevnou konštrukciou je vhodný nielen pre deti, ale aj pre dospelých. Osvieženie 
v horúcich letných dňoch tento model ponúka skrátka každému, kto si ho zaobstará. Bazén Florida je 
veľmi jednoduchý na montáž a údržbu.

Zaobstarajte si ideálny bazén na záhradu. Nadzemné bazény Marimex sú obľúbené vďaka svojej kvalite 
a dostupnosti - nie sú finančne, ani priestorovo náročné, nežiadajú si veľké terénne úpravy.
Vlastný nadzemný bazén na záhradu si tak dokáže postaviť úplne každý.

Veľkosť a prevedenie nadzemných bazénov

Tvary bazénov sú rôzne a záleží na konkrétnych požiadavkách zákazníka. Dôležité je, aby na záhrade 
pôsobil prirodzene a zapadol do okolitého priestoru.

Ľahko si vyberiete oválny bazén alebo kruhový bazén, ale aj iné tvary v rozličných veľkostiach.
Minimálna hĺbka bazéna by mala byť okolo jedného metra. Na rodinné kúpanie sa hodia bazény
s väčšími rozmermi. Napríklad plavcom budú vyhovovať skôr obdĺžnikové bazény. Výber bazéna závisí
na priestore, ktorý si vyhradíte pre jeho umiestnenie.

Obľúbené druhy nadzemných bazénov

Bazény s nafukovacím golierom - TAMPA
Najpredávanejšie. Najobľúbenejšie. Najľahšie na postavenie. Nafukovací bazén Tampa drží niekoľko 
naj na českej bazénovej scéne. Nafukovací bazén Tampa má vďaka svojej pružnej konštrukcii vyššiu 
bezpečnosť a je vhodný pre rodiny s deťmi. Upúta svojou jednoduchou montážou bez veľkých 
stavebných úprav a nízkou cenou. Postupným naplnením vodou sa bazén sám vytvaruje a bez námahy 
je pripravený na použitie.
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                       Bazény TAMPA

Bazény TAMPA
Pripojenie filtrácie: 
K bazénu môžete pripojiť ľubovoľnú
kartušovú či pieskovú filtráciu z našej 
ponuky. Pre napojenie filtrácie sú pripravené 
priechody stenou bazéna s priemerom 32 
mm (5/4“), ktoré nie sú súčasťou balenia.

Bazén Tampa sa radí medzi najpredávanejšie
a najobľúbenejšie bazény v Českej republike. 
Kúpanie vo vlastnom bazéne si môže dopriať naozaj 
každý. Prednosťou bazéna Tampa je nízka cena, 
ľahká údržba a rýchle sprevádzkovanie. Stačí 
len pripraviť miesto na bazén, rozvinúť bazénovú 
podložku, bazén rozbaliť, nafúknuť horný golier
a začať napúšťať vodu.
Stúpajúca voda sama bazén postaví. Od vybalenia 
bazéna môžete do 10 minút napúšťať vodu. Bazén
je nutné po skončení bazénovej sezóny vyčistiť, 
vypustiť, vysušiť a upratať na suché, nemrznúce 
miesto. Správnou údržbou predĺžite životnosť bazéna. 
Odporúčame bazén po kúpaní zakrývať
krycou plachtou, ktorá nielen zabráni znečisteniu
bazéna z vonkajšieho prostredia (lístie, hmyz...), ale 
zamedzuje aj odparovaniu vody. Použitie solárnej 
krycej plachty zaistí navyše ohrev vody slnečnými
lúčmi.
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Bazén Tampa je možné postaviť bez stavebných úprav pozemku. Stačí iba nafúknuť horný prstenec
a začať napúšťať vodu. Stúpajúca vodná hladina sama vytvaruje steny bazéna.

Vďaka absencii pevných prvkov a ostrých hrán je bazén vhodný aj pre menšie deti (samozrejme pod 
dohľadom rodičov). Nehrozí v ňom úder o konštrukciu alebo stenu.

Bazén stojí na záhrade iba v období kúpacej sezóny. Akonáhle príde zima, uvoľní priestor na záhrade
iným aktivitám. Vďaka tomu môže byť každé leto ľahko postavený inde.

Jednoduchá montáž

Výhody bazénov Tampa

Bezpečnosť

Sezónnosť

                       Bazény TAMPA

10340247    Bazén Tampa 1,83 x 0,51 m PLAMENIAK bez prísl.

10340248    Bazén Tampa 1,83 x 0,51 m KORYTNAČKA bez prísl.

10340262    Bazén Tampa 2,44 x 0,61 m bez prísl.

10340230    Bazén Tampa ovál 3,05 x 5,49 x 1,07 m bez prísl.

10340249    Bazén Tampa 3,05 x 0,76 m RATAN bez prísl.

10340016    Bazén Tampa 3,05 x 0,76 m bez prísl.

10340014    Bazén Tampa 3,05 x 0,76 m s kartušovou filtráciou

10340273    Bazén Tampa 3,05 x 0,76 m bez prísl.

103400411    Bazén Tampa 3,66 x 0,91 m bez prísl.

10340218    Bazén Tampa 3,66 x 0,91 m RATAN bez prísl.

10340219    Bazén Tampa 4,57 x 1,22 m bez prísl.

10340023    Bazén Tampa 4,57 x 1,22 m s kartušovou filtráciou

Kód tovaru Názov produktu Tvar

kruh ružová 1,83 0,51 0,90

0,90

1,90

4,50

4,00
4,00

7,10

7,10

14,10
14,10

3,90

11,50

0,51

0,61

1,07

0,76

0,76

0,76

0,76

0,91

0,91

1,22
1,22

1,83

2,44

3,05

3,05
3,05

3,05

3,66

3,66

4,57
4,57

3,05 x 5,49

zelená

modrá

modrá

modrá

modrá

modrá

modrá

modrá
modrá

ratan

ratan

kruh

kruh

kruh

kruh

kruh

kruh

ovál

kruh

kruh

kruh

kruh

Farba Výška (m) Celkový objem vody
v bazéne (m3)

Priemer
bazéna (m)

Jednoduchá
montáž Sezónnosť
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                       Bazény FLORIDA

Bazén Florida sa radí medzi veľmi obľúbené 
nadzemné bazény v Českej republike. Kúpanie vo 
vlastnom veľkom bazéne si môže dopriať naozaj 
každý. Prednosťou bazéna Florida je výhodná cena, 
ľahká údržba, stabilita konštrukcie, široká hladina 
vody aj ľahké sprevádzkovanie. Stačí len pripraviť 
miesto na bazén, rozvinúť bazénovú podložku, bazén 
rozbaliť, zostaviť podpornú konštrukciu, na ktorú sa 
navlečie bazénová fólia. Od vybalenia bazéna môžete 
do 30 minút napúšťať vodu. Bazén je nutné po 
skončení bazénovej sezóny vyčistiť, vypustiť a upratať 
na suché, nemrznúce miesto. Správnou údržbou 
predĺžite životnosť bazéna. Odporúčame bazén po 
kúpaní zakrývať krycou plachtou.

Bazény FLORIDA

Pripojenie filtrácie: 
Pre kvalitnú údržbu čistoty vody
odporúčame k bazénu pripojiť
kartušovú alebo pieskovú filtráciu.
Pre napojenie filtrácie sú pripravené
prechody stenou bazéna s priemerom 32 mm 
(5/4“).

Bazénová fólia:
Laminovaná fólia bazéna Florida je
trojvrstvová, vystužená polyesterovou
tkaninou. Sila podlahy je 0,27 mm a steny 0,5 
mm. Kvalitné spracovanie zaistí dlhodobé 
bezproblémové používanie bazéna.
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                       Bazény FLORIDA

DIZAJN
TEHLA

DIZAJN
RATAN

DIZAJN
TRANSPARENTNÉ

DIZAJN
KAMEŇ

Bazén Florida je možné postaviť bez stavebných úprav pozemku. Stačí iba postaviť nosnú konštrukciu 
a napnúť na ňu bazénovú fóliu. Do 30 minút od vybalenia bazéna sa môže napúšťať voda.

Bazénovú plachtu vypína pevná kovová konštrukcia, ktorá umožňuje, aby boli bazény vyrábané aj vo
veľkých rozmeroch. Široká vodná plocha tak poskytuje dostatočný priestor na kúpanie.

Bazén stojí na záhrade iba v období kúpacej sezóny. Akonáhle príde zima, uvoľní priestor na záhrade
iným aktivitám. Vďaka tomu môže byť každé leto ľahko postavený inde.

Jednoduchá montáž
Výhody bazénov Florida

Stabilita a veľkosť

Sezónnosť

10340067     Bazén Florida 1,50 x 2,20 x 0,60 m bez prísl.

10340165     Bazén Florida 2,00 x 3,00 x 0,75 m bez prísl.

10340232     Bazén Florida 2,44 x 0,76 m bez prísl.

10340192   Bazén Florida 3,05 x 0,91 m bez prísl.

10340235     Bazén Florida 3,05 x 0,91 m RATAN bez prísl.

10340245   Bazén Florida 3,05 x 0,91 m KAMEŇ bez prísl.

10340267   Bazén Florida 3,05 x 0,91m TRANSPARENTNÝ bez prísl.

10340092   Bazén Florida 3,05 x 0,76 m bez prísl.

10340257   Bazén Florida 3,05 x 0,76 m BEACHSIDE bez prísl.

10340272   Bazén Florida 3,05 x 0,76 m bez prísl.

10340213   Bazén Florida 3,66 x 0,99 m RATAN bez prísl.

10340243   Bazén Florida 3,66 x 0,99 m TEHLA bez prísl.

10340246   Bazén Florida 3,66 x 0,99 m bez prísl.

10340193   Bazén Florida 3,66 x 1,22 m bez prísl.

10340236   Bazén Florida 3,66 x 1,22 m RATAN bez prísl.

10340266   Bazén Florida 3,66 x 1,22 m KAMEŇ bez prísl.

10340038   Bazén Florida 4,57 x 1,22 m s kartušovou filtráciou

10340038   Bazén Florida 4,57 x 1,22 m s kartušovou filtráciou

Kód tovaru Názov produktu Tvar

kruh

kruh

ružová

ružová

1,83

1,83

0,51

0,51

0,90

0,90

0,90

0,90

1,90

1,90

4,50

4,50

4,00

4,00

4,00

7,10

7,10

14,10

14,10

3,90

11,50

11,50

0,51

0,51

0,61

0,61

1,07

1,07

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,91

0,91

1,22
1,22

1,83

1,83

2,44

2,44

3,05

3,05

3,05

3,05

3,05

3,05

3,66

3,66

4,57
4,57

3,05 x 5,49

3,05 x 5,49

zelená

zelená

modrá

modrá

modrá

modrá

modrá

modrá

modrá

modrá

modrá

modrá
modrá

ratan

ratan

ratan

kruh

kruh

kruh

kruh

kruh

kruh

kruh

kruh

kruh

ovál

ovál

kruh

kruh

kruh

kruh

kruh

Farba Výška (m) Celkový objem vody
v bazéne  (m3)

Priemer
bazéna (m)

Jednoduchá
montáž

Stabilita
a veľkosť

Sezónnosť
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Bazény FLORIDA PREMIUM

                       Bazény FLORIDA

10340250    Bazén Florida Premium Greywood 4,57 x 1,22 m s KF

10340251    Bazén Florida Premium Greywood 5,49 x 1,22 m s KF

10340226  Bazén Florida Premium ovál 5,03 x 2,74 x 1,22 m s KF

10340225    Bazén Florida Premium ovál 6,10 x 3,05 x 1,22 m s KF
10340179  Bazén Florida Premium 2,00 x 4,00 x 1,00 m s KF

10340215  Bazén Florida Premium 2,15 x 4,00 x 1,22 m bez prísl.

10340050  Bazén Florida Premium 2,74 x 5,49 x 1,32 m s PF

10340258  Bazén Florida Premium 2,00 x 4,00 x 1,22 m s KF

10340214  Bazén Florida Premium 4,88 x 1,22 m bez príslušenstva

10340037  Bazén Florida Premium Grey 4,88 x 1,22 m s PF a prísl.

10340259  Bazén Florida Premium CLEARVIEW 4,88 x 1,22 m s KF

10340260  Bazén Florida Premium Grey 5,49 x 1,32 m s PF a prísl.

10340261  Bazén Florida Premium Grey 7,32 x 3,66 x 1,32 m s PF

Kód tovaru Názov produktu Tvar

kruh sivá

sivá

1,22

1,22

1,22

4,57 16,80

31,80

26,40

13,40

6,80

8,40
17,20

19,10

19,20

19,00
26,40

8,40

18,20

1,22

1,22

1,22

1,22

1,22

1,22

1,22

1,32

1,32

1,32

5,49

5,03 x 2,74

6,10 x 3,05

2,00 x 4,00

2,15 x 4,00

2,74 x 5,49

2,00 x 4,00

7,32 x 3,66

4,88

4,88

4,88
5,49

sivá

sv. sivá

sv. sivá

ratan

sivá

sv. sivá

ratan

sivá
sv. sivá

sv. sivá

sivá

ovál

obdĺžnik

obdĺžnik

obdĺžnik

obdĺžnik

obdĺžnik

kruh

kruh

kruh

ovál

kruh

kruh

Farba Výška (m) Celkový objem vody
v bazéne (m3)

Priemer
bazéna (m)

Vysvetlivky: KF – kartušová filtrácia
PF – piesková filtrácia
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Bazény ORLANDO

Pripojenie filtrácie: 
Pre kvalitnú údržbu čistoty vody
odporúčame k bazénu pripojiť kartušovú
alebo pieskovú filtráciu. Pre napojenie 
filtrácie sú pripravené prechody stenou 
bazéna, na ktoré sa napojí skimmer Olympic 
a na neho hadica s priemerom 32 mm 
(5/4“). Pre kvalitnejšiu a rýchlejšiu filtráciu 
odporúčame zakúpiť filtráciu pieskovú.

Bazénová fólia:
Bazénová fólia zmäkčeného PVC. Sila
podlahy aj steny fólie je 0,225 mm.
Kvalitné spracovanie zaistí dlhodobé
bezproblémové používanie bazéna.

                       Bazény ORLANDO

Bazén Orlando je bazén určený pre celoročnú 
prevádzku. Po kúpacej sezóne ho nie je nutné 
rozoberať a upratovať, ale stačí ho patrične 
zazimovať a ďalší rok pred kúpacou sezónou 
odzimovať a začať znova používať. Kúpanie vo 
vlastnom veľkom bazéne si môže dopriať naozaj 
každý. Prednosťou bazéna Orlando je stabilná 
a pevná konštrukcia, galvanizovaná bazénová 
stena, široká hladina vody aj ľahké sprevádzkovanie. 
Stačí len pripraviť miesto na bazén, rozvinúť 
bazénovú podložku, bazén rozbaliť a zostaviť. Od 
vybalenia bazéna môžete do 120 minút napúšťať 
vodu. Steny bazéna sú vyrobené z oceľového plechu 
s antikoróznou úpravou, bazénová fólia je odolná 
proti mrazu. Odporúčame bazén po kúpaní zakrývať 
krycou plachtou. Bazénová fólia je výmenná - pri 
poškodení bazéna si ju môžete kúpiť ako náhradný 
diel. Po novom bazény Orlando umožňujú buď 
čiastočné alebo celkové zapustenie do zeme.
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                       Bazény ORLANDO

Bazén Orlando pozostáva z fólie napnutej na pevných oceľových plátoch. Vďaka tomu je vysoko 
stabilný a zároveň odolný voči mechanickému poškodeniu.

V prípade dodržania odborných pokynov na úpravu pozemku je možné bazén čiastočne alebo úplne 
zapustiť do zeme. Vznikne tak dojem upravenej záhrady bez narušenia terénu.

Vzhľadom na vlastnosti konštrukcie, bazén zostáva na záhrade po celý rok. V zimnom období sa iba 
čiastočne vypustí voda, odpojí príslušenstvo a bazén sa pomocou prípravkov bazénovej dezinfekcie 
zazimuje.

Odolnosť
Výhody bazénov Orlando

Možnosť zapustenia

Celoročné riešenie

10340197     Bazén Orlando 3,66 x 0,91 m s prísl.

10300007   Bazén Orlando 3,66 x 0,91 m bez prísl.

10300018     Bazén Orlando 3,66 x 0,91 m bez prísl. - motív biely

10340194   Bazén Orlando 3,66 x 1,07 m bez prísl.
10340263   Bazén Orlando 3,66 x 1,22 m bez prísl. - motív RATAN

10340198   Bazén Orlando 4,57 x 1,07 m s prísl.

Kód tovaru Názov produktu Tvar

kruh modrá 0,91

0,91

0,91
1,07

1,07

3,66

3,66

3,66

3,66

3,66

4,57

8,00

8,00

8,00

11,30

15,20

10,40

1,22

modrá

modrá

sivá

modrá

ratan

kruh

kruh

kruh

kruh

kruh

Farba Výška (m) Celkový objem vody
v bazéne (m3)

Priemer
bazéna (m)

365

Odolnosť
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                       Bazény ORLANDO

Bazény ORLANDO PREMIUM

10310021  Bazén Orlando Premium 5,48 x 1,22 m bez prísl.

10340196    Bazén Orlando Premium DL 3,66 x 5,48 m bez prísl.

10340265  Bazén Orlando Premium DL 3,66 x 7,32 x 1,22 m bez prísl.

10340264  Bazén Orlando Premium DL 4,60 x 1,22 m bez prísl.

Kód tovaru Názov produktu Tvar

kruh sivá 0,91

0,91

0,91
1,07

3,66

3,66

3,66

3,66

8,00

8,00

8,00

10,40

sivá

sivá

ratan

ovál

ovál

kruh

Farba Výška (m) Celkový objem vody
v bazéne (m3)

Priemer
bazéna (m)
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                       Detské bazéniky

Detské bazéniky
Detské nafukovacie bazéniky sú vďačným zdrojom zábavy a osvieženia pre najmenších členov rodiny. 
Sú vhodné ako na záhradu a terasu, tak aj na balkón. V ponuke nájdete bazéniky rôznych základných 
tvarov, ale tiež bazéniky s hravými motívmi a nafukovacími prvkami v podobe striešok a ďalších 
detailov.

Starostlivosť o detský bazénik je veľmi jednoduchá. Materiál, z ktorého je vyrobený, sa jednoducho 
čistí. Voda sa upravuje a uchováva bezpečná pomocou špeciálneho bezchlórového prípravku pre detské 
bazéniky. A vo chvíli, kedy je potrebné uvoľniť miesto iným aktivitám, bazénik stačí vyfúknuť a upratať.

Zábava ĽAHKÁ
ÚDRŽBA
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                       Detské bazéniky

Jednoducho sa nafúkne, napustí trochou vody a je pripravený na použitie. Akonáhle príde čas na 
uskladnenie, stačí ho vyfúknuť, vysušiť a zložiť.

K malým bazénikom nie je potrebné pripájať filtráciu, ani ďalšie príslušenstvo. Voda sa ošetruje iba
bezchlórovou dezinfekciou, ktorá vodu prečistí a uchová bezpečnú.

V nafúknutom stave bazénik nezaberie príliš veľa miesta, ale zato poskytne množstvo zábavy. Rozmery
najmenších bazénikov sa pohybujú okolo 80 cm v priemere.

Rýchlosť inštalácie
Výhody detských bazénikov

Starostlivosť o vodu

Skladnosť 

11630009 Bazén Aquarium nafukovací

11630008 Bazén Baby malý 86 x 25 cm

11630084 Bazén Baby veľký 114 x 25 cm

11630074 Bazén Laguna nafukovací
11630072 Nafukovací bazén Marina

11630247 Nafukovací detský bazén so strieškou - muchotrávka

11630075 Nafukovací bazén - tropický útes

Kód tovaru Názov produktu Tvar

štvorec farebný

farebný

farebný

farebný

farebný

farebný

farebný

0,501,59 x 1,59

0,501,75 x 2,62

0,451,83 x 3,05

0,501,83 x 3,05

0,250,86

0,251,14

0,891,02

0,40

0,07

0,136

0,50

0,45

1,00

0,75

kruh

kruh

kruh

obdĺžnik

obdĺžnik

obdĺžnik

Farba Výška (m) Celkový objem vody
v bazéne (m3)

Priemer
bazéna (m)
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Bazén je vyrobený z odolného plastu so zosilnenými bočnicami. Je veľmi stabilný aj bez vzduchových 
komôr a kovových konštrukcií. Má hladký povrch, dá sa ľahko očistiť a vďaka výpustu z neho sa dá 
jednoducho vyliať vodu. Aby bol zachovaný tvar bazéna, odporúča sa ho naplniť  maximálne do 60% 
vody.

Bazén je dodávaný v taške, ktorá uľahčuje jeho uskladnenie. Vďaka dvom pevným popruhom zároveň
aj prenos. Po použití a vyschnutí je možné bazén ľahko zložiť a opätovne uložiť do tašky.

Bazén pre psov je doplnkový sortiment pre domácich miláčikov. Teplé počasie dokáže pekne potrápiť
aj štvornohých rodinných príslušníkov, preto im schladenie nezriedka príde vhod.

                       Bazény pre psy

Bazény pre psy

10210056 Skladací bazén pre psy - Ø 100 cm 

10210054 Skladací bazén pre psy - Ø 120 cm

Kód tovaru Názov produktu Tvar

kruh farebný

farebný

0,301,00

0,301,20kruh

Farba Výška (m)Priemer
bazénu (m)
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                       Príslušenstvo k bazénom

Bazénové filtrácie

Solárne sprchy

Krycie plachty na bazén

Bazénové vysávače

Nafukovacie lehátka

Tepelné čerpadlá

Schodíky do bazéna

Plavecké pomôcky

Solárny ohrev bazénov

Bazénová chémia

Zastrešenie bazénov

Široká ponuka bazénov a príslušenstva poskytuje veľké množstvo variant, ktoré uspokoja aj toho
najnáročnejšieho zákazníka a umožní mu prispôsobiť bazénové zážitky/radovánky svojim predstavám
a prianiam.

PRÍSLUŠENSTVO K BAZÉNOM

MARIMEX SK, spol. s .r.o. Rožňavská 17 831 04 Bratislava 
www.marimex.sk


