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AKCIOVÁ  PONUKA   
NKSD.: 008388001                                                                                                        Platnosť ponuky do: 30.06.2013 alebo do vypredania zásob 

 POPIS PRÍSLUŠENSTVA: CENY NEZAHŔŇAJÚ DPH 

 1. TREND POOL       8,30 x 3,70 x 1,50 m  

Bazénové teleso:   Bazén vyrobený podľa originálnej a patentovanej keramickej technológie (PN 1690) vyvinutej v  
                                 Austrálií s 30 ročnými výrobnými skúsenosťami. Špeciálna vrstva zložená z 3D farebnej vrstvy CYBER®,  
                                 špeciálneho zosilneného vinylesterového podkladu, patentovaného keramického jadra bez straty  
                                 pružnosti a zosilneného polyesteru s vonkajšou ochrannou vrstvou voči ÚV žiareniu.         
typ:                          so skimerom – (so širokým hrdlom 450x235mm  – 17,5 l) štandardne bielej farby,  
farba:                      3D CYBER WHITE / 3D CYBER BLUE, všetky komponenty štandardne bielej farby  
rozmery:                 8.300 x 3.700 x 1.500 mm   (dĺžka x šírka x hĺbka), objem bazéna cca. 40m3  
 

€ 11.800,00          

 
 

2. Filtračné zariadenie: ZADARMO! – v hodnote € 950,00!  
Jednotka pozostáva z: filtračná nádoba TRITON II. s revolučnou technológiou ClearPro®, priemerom D500mm vyrobená 
technológiou FiberGlas®. Vybavená 6-cestným ventilom, kovovým tlakomerom s ochranou SiliconOil, odvzdušňovacím 
kohútikom a ventilom pre vypúšťanie vody. Kremičitý piesok. Energeticky úsporné bazénové čerpadlo Pentair SuperFlo

® 
 

10m3/h. Spotreba energie len 0,37kW! Vysoká hydraulická účinnosť, extrémne tiché, priehľadný rýchlo-otvárací kryt 
vlasového predfiltra. Čerpadlá PENTAIR sú štandardne odolné voči slanej vode so zárukou 3 roky !, 3x cirkulačné trysky 
MULTIFLOW® . 

ZADARMO !  
  

3. Vodoinštalačný materiál: Tlakové potrubné rozvody DN63/50, guľové ventily, spojky flexi-fit, kotviaci materiál. V CENE BAZÉNOVÉHO TELESA 

4. Montáž technológie a bazénového príslušenstva ASTRALPOOL, PERAQUA®,PRAHER® ZADARMO ! 

5. 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! 

6. Doprava: (1km / € 1,30) podľa miesta realizácie  
 

€   0,00 

7. Elektroinštalačný materiál: elektrický rozvádzač, prúdová ochrana, istenie, automatické spínanie cirkulačného okruhu, 
kabeláž, zapojenie Ponuka: €    570,00 nie je v cene! 

8. Protiprúdne čerpadlo: FLOW JET 3000™  2,2kW, 71m3/h, 400V. Regulovateľná tryska, perličkové prúdenie, nastaviteľný 
prietok. 

Ponuka: € 1.300,00 nie je v cene! 
 Celková cena bez DPH (20%) €     11.800,00 

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.  
 
NOVINKA  2013:  Tento keramický bazén Compass Pools® je možné na želanie doplniť technológiu  CARBON INFUSED LAYER  ktorá výrazným spôsobom predlžuje  
                                životnosť, tuhosť a celkovú stabilitu keramického bazéna o 20%.  
 

                       Termín dodania: do 10 dní ! 
 
                                                                                                Cena bez DPH: ............................................................................................................................. ...... €  11.800,00 
                                                                                                DPH 20%: ................................................................................................................................................... €    2.360,00 
                                                                                                Cena s DPH: ...........................................................................................................................................  € 14.160,00  

                                                                                    
 

                                                                                                  Celková cena po extra zľave:  € 11.800,00   
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!! Mimoriadna akcia !! 
     Pri objednávke akéhokoľvek keramického bazéna do 06/2013 získate možnosť výberu z 3 darčekov ! 

 
Poukážka € 800,00 nákup akéhokoľvek zastrešenia 
                                                                        
                                                                                                                                 
 Spoločnosť Roll&Styl Vám ponúka mimoriadny darček, zľavu 
 v hodnote € 800,00 z celkovej ceny akéhokoľvek objednaného typu 
 zastrešenia. V ponuke je široký sortiment rôznych typov zastrešení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vzduchové tepelné čerpadlo PHP 
 
                                                                                                            Tepelné čerpadlo PHP 20 s výkonom 8,8 kW (príkon 1,7kW) 220V. 
                                                                                                            Vysoká tepelná účinnosť, digitálny display s jednoduchým   
                                                                                                            nastavením. Nastavenie režimu ohrievania alebo chladenia.  
                                                                                                            Montáž, dopojenie, potrubné rozvody do 2m, By-pass. 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ručný vysávač s príslušenstvom a bazénovou chémiou  
 
                                                                                                                                                      Kompletný set zahŕňa: ručný vysávač s bočnými kefami  
                                                                                                                                                                                            a teleskopickou hliníkovou tyčou, dlhou dnovou kefou,  
                                                                                                                                                                                           kefou na steny, hladinovým zberákom, teplomerom,  
                                                                                                                                                                                           pH / Cl testerom, 1kg Nocal-Chlórový granulát, 1,5kg  
                                                                                                                                                                                           pH mínus, 1l čistič okrajov, 1l algicid super,...    
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