
3. Skimmer Olympic
Skimmer Olympic nájdete TU

AKÉ RRÍSLUŠENSTVO VYBRAŤ K BAZÉNU?
Článok obsahuje to najnutnejšie príslušenstvo na sprevádzkovanie jednotlivých druhov bazénov.

BAZÉN ORLANDO

1. Filtrácia a filtračná náplň
Filtráciu vyberáme vždy podľa celkového objemu vody 
v bazéne. V parametroch každého typu bazénu je uvedený 
jeho objem, u filtrácie potom nájdeme maximálny objem bazénu, pre ktorý sú vhodné. Filtrácie 
nájdete TU

2. Hadice
K prepojeniu bazéna, filtrácie a skimmera potrebujeme cca 5 až 6 metrážových dielov hadice. 
Jedna hadica prepája skimmer a filtráciu, druhá vedie z filtrácie do bazéna a ďalšia môže fungovať 
ako výpustka vody z filtrácie do odpadu. Dĺžka vždy záleží na tom, ako ďaleko od bazéna bude 
umiestnená filtrácia a odpadový odtok. Hadica a ostatné príslušenstvo nájdete TU

4. Schodíky
Schodíky sú dôležité pre pohodlný a bezpečný vstup a výstup z bazéna. Vyberáme ich podľa výšky 
steny bazéna. Schodíky nájdete TU

5. Geotextilná podložka pod bazén
Podložku kupujeme podľa priemeru bazéna. Podložky pod bazén nájdete TU

6. Bazénová chémia
Na začiatok je ideálna Štartovacia sada. 
Našu štartovaciu sadu nájdete TU a ďalšiu bazénovú chémiu TU

7. Plavák pre bazénovú chémiu
Vďaka jeho požívaniu zamedzíme vybieleným miestam, ktoré môžu spôsobiť tablety bazénovej 
chémie. Dávkovače chémie nájdete TU

https://www.marimex.sk/skimmer-olympic/
https://www.marimex.sk/bazenova-filtracia/
https://www.marimex.sk/vodoinstalacny-material/
https://www.marimex.sk/schodiky/
https://www.marimex.sk/podlozky-pod-bazeny/
https://www.marimex.sk/aquamar-chemicky-set-start/
https://www.marimex.sk/bazenova-chemia/
https://www.marimex.cz/aquamar-chemicky-set-start/
https://www.marimex.cz/testery/


BAZÉN FLORIDA

3. Univerzálny závesný skimmer
Univerzálny závesný nájdete TU  alebo TU

1. Filtrácia a filtračná náplň
Filtráciu vyberáme vždy podľa celkového objemu vody 
v bazéne. V parametroch každého typu bazénu je uvedený 
jeho objem, u filtrácie potom nájdeme maximálny objem bazénu, pre ktorý sú vhodné. Filtrácie 
nájdete TU

2. Hadice
K prepojeniu bazéna, filtrácie a skimmera potrebujeme cca 5 až 6 metrážových dielov hadice. 
Jedna hadica prepája skimmer a filtráciu, druhá vedie z filtrácie do bazéna a ďalšia môže fungovať 
ako výpustka vody z filtrácie do odpadu. Dĺžka vždy záleží na tom, ako ďaleko od bazéna bude 
umiestnená filtrácia a odpadový odtok. Hadica a ostatné príslušenstvo nájdete TU

4. Schodíky
Schodíky sú dôležité pre pohodlný a bezpečný vstup a výstup z bazéna. Vyberáme ich podľa výšky 
steny bazéna. Schodíky nájdete TU

5. Geotextilná podložka pod bazén
Podložku kupujeme podľa priemeru bazéna. Podložky pod bazén nájdete TU

6.  Bazénová chémia
Na začiatok je ideálna Štartovacia sada. 
Našu štartovaciu sadu nájdete TU a ďalšiu bazénovú chémiu TU

7.  Plavák pre bazénovú chémiu
Vďaka jeho požívaniu zamedzíme vybieleným miestam, ktoré môžu spôsobiť tablety bazénovej 
chémie. Dávkovače chémie nájdete TU

https://www.marimex.sk/skimmer-zavesny-univerzalny/
https://www.marimex.sk/skimmer-zavesny-k-bazenu-tampa-a-florida/
https://www.marimex.sk/bazenova-filtracia/
https://www.marimex.sk/vodoinstalacny-material/
https://www.marimex.sk/schodiky/
https://www.marimex.sk/podlozky-pod-bazeny/
https://www.marimex.cz/podlozky-pod-bazeny/
https://www.marimex.sk/aquamar-chemicky-set-start/
https://www.marimex.sk/bazenova-chemia/
https://www.marimex.cz/aquamar-chemicky-set-start/
https://www.marimex.cz/testery/


BAZÉN TAMPA

3.  Univerzálny závesný skimmer
Univerzálny závesný nájdete TU  alebo TU

1. Filtrácia a filtračná náplň
Filtráciu vyberáme vždy podľa celkového objemu vody 
v bazéne. V parametroch každého typu bazénu je uvedený 
jeho objem, u filtrácie potom nájdeme maximálny objem bazénu, pre ktorý sú vhodné. Filtrácie 
nájdete TU

2. Hadice
K prepojeniu bazéna, filtrácie a skimmera potrebujeme cca 5 až 6 metrážových dielov hadice. 
Jedna hadica prepája skimmer a filtráciu, druhá vedie z filtrácie do bazéna a ďalšia môže fungovať 
ako výpustka vody z filtrácie do odpadu. Dĺžka vždy záleží na tom, ako ďaleko od bazéna bude 
umiestnená filtrácia a odpadový odtok. Hadica a ostatné príslušenstvo nájdete TU

4. Schodíky
Schodíky sú dôležité pre pohodlný a bezpečný vstup a výstup z bazéna. Vyberáme ich podľa výšky 
steny bazéna. Schodíky nájdete TU

5. Geotextilná podložka pod bazén
Podložku kupujeme podľa priemeru bazéna. Podložky pod bazén nájdete TU

6.  Bazénová chémia
Na začiatok je ideálna Štartovacia sada. 
Našu štartovaciu sadu nájdete TU a ďalšiu bazénovú chémiu TU

7.  Plavák pre bazénovú chémiu
Vďaka jeho požívaniu zamedzíme vybieleným miestam, ktoré môžu spôsobiť tablety bazénovej 
chémie. Dávkovače chémie nájdete TU

Tip na záver:
Bazény môžete tiež kúpiť v rôznych sadách, ktoré už jednotlivé komponenty a príslušenstvo 
obsahujú. Vždy je potrebné si v detailoch produktu zistiť, čo všetko daná sada obsahuje.

https://www.marimex.sk/skimmer-zavesny-univerzalny/
https://www.marimex.sk/skimmer-zavesny-k-bazenu-tampa-a-florida/
https://www.marimex.sk/bazenova-filtracia/
https://www.marimex.sk/vodoinstalacny-material/
https://www.marimex.sk/schodiky/
https://www.marimex.cz/podlozky-pod-bazeny/
https://www.marimex.sk/aquamar-chemicky-set-start/
https://www.marimex.sk/bazenova-chemia/
https://www.marimex.cz/aquamar-chemicky-set-start/
https://www.marimex.cz/testery/

