
                                                                                                                                                                    PPoottooččnnáá  110055,,  9900990011  SSkkaalliiccaa                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                          00421/915 422 779 / 00421/901 700 707                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             rollstyl@rollstyl.sk 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  www.rollstyl.sk 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                www.bazenyrs.sk 

 

 
 
 
Potočná 105, 90901 Skalica, Slovenská Republika. 
IČO.: 36804568, DIČ.: 2022414933 

IČ DPH.: SK2022414933, Obch. reg. Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 20333/T, deň zápisu: 13.07.2007 

www.rollstyl.sk                                        www.bazenyrs.sk                                           www.schwimmbeckenrs.at                                       www.keramickebazeny.sk  
  

AAKKCCIIOOVVÁÁ  PPOONNUUKKAA  
VKSD.: 00424682001                                                                                                                                                                                                                                                              ppllaattíí  ddoo  3311..1122..22001133  

No. Popis príslušenstva Ceny sú bez DPH 

1. Rodinný bazén Exclusive POOL  

materiál:             Polypropylén komplet 8mm (Polystone ® odolný voči ÚV žiareniu) 

                           bočné spevnenie bazénového skeletu pomocou vertikálnych výstuh 200/10/400mm, 

tvar:                    pozdĺžna s pravouhlými rohmi 90°  

typ:                     so skimerom – (450x235mm – so širokým hrdlom - 17,5l) štandardne bielej farby,  

farba:                 šedá/biela, všetky komponenty: štandardne biele, lakovanie do inej RAL farby za príplatok  € 255,00  

rozmery:            vonkajšie rozmery: 6.400 x 3.400 x 1.500 mm   (dĺžka x šírka x hĺbka), 

                          vnútorné rozmery:  6.000 x 3.000 mm, (objem bazéna cca. 27m3), 

príslušenstvo:    horná hrana bazénu ukončená po všetkých 4 stranách elegantným hliníkovým profilom (18mb),  

                          Potrubné rozvody Praher® ø50 - 63mm - PN 10 podľa normy UNE 13451-1! 

 
 

€€    55..550000,,0000  !!  
 
 

 

Cena za bazén v 10mm materiálovej hrúbke: 

na vyžiadanie 

2.a) Vnútorné schodisko v rohu s vlastným cirkulačným okruhom, protišmykovým povrchom  a dekoračným pruhom.                              

ZADARMO ! 

2.b) Lavica, dĺžka 1,5m s vlastným cirkulačným okruhom, protišmykovým povrchom a dekoračným pruhom. Ponuka:   €     450,00 – nie je v cene ! 

3. Filtračné zariadenie - pozostáva z: filtračná nádoba D500mm vyrobená technológiou FiberGlas®. Vybavená 6-cestným 

ventilom, kovovým tlakomerom s ochranou SiliconOil, odvzdušňovacím kohútikom a ventilom pre vypúšťanie vody. 

Štandardne dodávame filtračnú náplň ZEOLIT- pre viacnásobne lepšiu filtračnú schopnosť ako kremičitý piesok. 

Bazénové čerpadlo Pentair SuperFlo®  10m3/h. Vysoká hydraulická účinnosť, extrémne tiché, priehľadný rýchlo-

otvárací kryt vlasového predfiltra. Čerpadlá PENTAIR sú štandardne odolné voči slanej vode so zárukou 3 roky ! 

Vodoinštalačný materiál, guľové ventily, redukcie, prechodky, flex-hadice ,tlakové potrubné rozvody, 3x cirkulačné 

trysky Multiflow, montáž technológie a príslušenstva ASTRALPOOL®, PERAQUA®,PRAHER® 

 

ZZAADDAARRMMOO  !!    
  

4. Doprava:  (km / 1,30 €) podľa miesta realizácie             €          000,00 

5. Tepelná izolácia stien bazénu styrodurom Austrotherm®  20 mm,                                

ZZAADDAARRMMOO  !!  
6. Halogénový svetlomet 300W 1.ks + 1.ks transformátor 230V Astralpool® , rozvodka el. prúdu, montáž zariadenia Ponuka:  €        330,00 – nie je v cene ! 

7. Automatická dezinfekcia bazénovej vody elektrolýzou slanej vody EcoMatic® -Výkonné plne automatické  zariadenie 

určené na dezinfekciu bazénovej vody. Systém pracuje na báze rozkladu NaCl pomocou elektrického prúdu v cele tohto 

zariadenia. Týmto spôsobom sa zabezpečí maximálna dezinfekcia vody bez nutnosti pridania dezinfekčných látok ako sú 

Cl, O₂, bróm. Systém je plnoautomatické zariadenie  s titánovou elektródou s automatickým čistením pomocou riadiacej 

elektroniky. Výkon zariadenia je dostatočný až do objemu vody 60m³. Plynulá regulácia výkonu  do 13g Cl/h. Indikuje 

všetky parametre prevádzky zariadenia, prietok vody, obsah soli v bazéne, výkon systému. 

 
Ponuka:  €        900,00 – nie je v cene ! 

€          200,00 

8. Protiprúd FLOW JET 3000™  2,2kW, 71m3/h, 400V. Regulovateľná tryska, perličkové prúdenie, nastaviteľný prietok. Ponuka:   €     1.300,00 – nie je v cene ! 

9. Technologická šachta vyrobená z Polypropylénu (hrúbka použitých materiálov 12/15mm) rozmery: 1,5 x 1,4 x1,5m Ponuka:  €        650,00 – nie je v cene ! 

10. Tepelné čerpadlo Hanscraft HITACHI, 12kW– COP 6,25! El. odber 1,92 kW, By-pass, potrubné rozvody do 2m, montáž Ponuka:   €     1.300,00 – nie je v cene ! 

11. Elektroinštalačný materiál- elektrický rozvádzač, prúdová ochrana, istenie, automatické spínanie cirkulačného okruhu, 

kabeláž, zapojenie. 
Ponuka:  €        450,00 – nie je v cene ! 

 Celková cena bez DPH (20%)                           €€  55..550000,,0000  
 

Všetky položky zahrnuté v cenovej ponuke sú množstevne a výkonovo prispôsobené objemu a veľkosti daného bazénu. Pre väčšiu čistotu a nezávadnosť  

vody sú technologické časti bazénu navrhnute podľa hygienických noriem určených pre verejné bazény. 

UPOZORNENIE: pri výrobe základovej dosky pod bazén, musí byť dohliadnuté na to, aby bola zabezpečená ideálna vodorovnosť základovej dosky vo                    Cena bez DPH: ...............€  5.500,00 

všetkých smeroch. U bazénov so sacím skimmerom môže byť tato odchýlka max. +/- 10 mm. U bazénov s prelivovým žľabom je tato odchýlka maximálne              20% DPH: ...................... €  1.100,00  

+/-1 mm!!! vo všetkých smeroch a po celej ploche základovej dosky bazénu. Na dosiahnutie týchto parametrov, prevažne u bazénov s prelivovým žľabom,              Cena s DPH: ................... €  6.600,00  

je možne použiť nivelačný poter!!! Pri nedodržaní týchto podmienok nenesie výrobca Roll&Styl žiadnu zodpovednosť za zlu funkčnosť a estetickú vadu 

na bazénovom skelete! 

 

NOVINKA! Hliníkový eloxovaný profil pre efektívnejšie ukončenie hornej hrany bazénu. 
 

                                   Termín dodania : 4 -5 týždňov 

                                                                                    

                                                                                                                              CCEELLKKOOVVÁÁ    CCEENNAA    PPOO    ZZĽĽAAVVEE  ..............................................    €€  55..775500,,0000  
 

 

 

 

             
 

                      

   


