
3.  Skimmer Olympic
Skimmer Olympic najdete ZDE

JAKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ VYBRAT K BAZÉNU?
Článek obsahuje to nejnutnější příslušenství pro zprovoznění jednotlivých druhů bazénů. 

BAZÉN ORLANDO

1. Filtrace a filtrační náplň
Filtraci vybíráme vždy podle celkového objemu vody 
v bazénu. V parametrech každého typu bazénu je uveden 
jeho objem, u filtrací pak najdeme maximální objem bazénu, pro který jsou vhodné. Filtrace 
najdete ZDE

2. Hadice
K propojení bazénu, filtrace a skimmeru potřebujeme cca 5 až 6 metrážových dílů hadice. Jedna 
hadice propojuje skimmer a filtraci, druhá vede z filtrace do bazénu a další může fungovat jako 
výpusť vody z filtrace do odpadu. Délka vždy záleží na tom, jak daleko od bazénu bude umístěna 
filtrace a odpadní odtok. Hadice a ostatní příslušenství najdete ZDE

4. Schůdky
Schůdky jsou důležité pro pohodlný a bezpečný vstup a výstup z bazénu. Vybíráme je dle výšky 
stěny bazénu. Schůdky najdete ZDE

5. Geotextilní podložka pod bazén
Podložku pořizujeme podle průměru bazénu. Podložky pod bazén najdete ZDE

6.  Bazénová chemie
Do začátku je ideální Startovací sada. 
Naší startovací sadu najdete ZDE a další bazénovou chemii ZDE

7.  Plovák pro bazénovou chemii
Díky jeho používání zamezíme vyběleným místům, která můžou způsobit tablety bazénové chemie. 
Dávkovače chemie najdete ZDE

https://www.marimex.cz/skimmer-olympic/
https://www.marimex.cz/bazenova-filtrace/
https://www.marimex.cz/vodoinstalacni-material/
https://www.marimex.cz/schudky/
https://www.marimex.cz/podlozky-pod-bazeny/
https://www.marimex.cz/aquamar-chemicky-set-start/
https://www.marimex.cz/bazenova-chemie/
https://www.marimex.cz/aquamar-chemicky-set-start/
https://www.marimex.cz/davkovace-chemie/


BAZÉN FLORIDA

3.  Univerzální závěsný skimmer
Univerzální skimmer najdete ZDE nebo ZDE

1. Filtrace a filtrační náplň
Filtraci vybíráme vždy podle celkového objemu vody 
v bazénu. V parametrech každého typu bazénu je uveden 
jeho objem, u filtrací pak najdeme maximální objem bazénu,pro který jsou vhodné. Filtrace 
najdete ZDE

2. Hadice
K propojení bazénu, filtrace a skimmeru potřebujeme cca 5 až 6 metrážových dílů hadice. Jedna 
hadice propojuje skimmer a filtraci, druhá vede z filtrace do bazénu a další může fungovat jako 
výpusť vody z filtrace do odpadu. Délka vždy záleží na tom, jak daleko od bazénu bude umístěna 
filtrace a odpadní odtok. Hadice a ostatní příslušenství najdete ZDE

4. Schůdky
Schůdky jsou důležité pro pohodlný a bezpečný vstup a výstup z bazénu. Vybíráme je dle výšky 
stěny bazénu. Schůdky najdete ZDE

5. Geotextilní podložka pod bazén
Podložku pořizujeme podle průměru bazénu. Podložky pod bazén najdete ZDE

6.  Bazénová chemie
Do začátku je ideální Startovací sada. 
Naší startovací sadu najdete ZDE a další bazénovou chemii ZDE

7.  Plovák pro bazénovou chemii
Díky jeho používání zamezíme vyběleným místům, která můžou způsobit tablety bazénové chemie. 
Dávkovače chemie najdete ZDE

https://www.marimex.cz/skimmer-zavesny-univerzalni/
https://www.marimex.cz/skimmer-pro-bazeny-tampa/
https://www.marimex.cz/bazenova-filtrace/
https://www.marimex.cz/vodoinstalacni-material/
https://www.marimex.cz/schudky/
https://www.marimex.cz/podlozky-pod-bazeny/
https://www.marimex.cz/podlozky-pod-bazeny/
https://www.marimex.cz/aquamar-chemicky-set-start/
https://www.marimex.cz/bazenova-chemie/
https://www.marimex.cz/aquamar-chemicky-set-start/
https://www.marimex.cz/davkovace-chemie/


BAZÉN TAMPA

3.  Univerzální závěsný skimmer
Univerzální skimmer najdete ZDE nebo ZDE

1. Filtrace a filtrační náplň
Filtraci vybíráme vždy podle celkového objemu vody 
v bazénu. V parametrech každého typu bazénu je uveden 
jeho objem, u filtrací pak najdeme maximální objem bazénu, pro který jsou vhodné. Filtrace 
najdete ZDE

2. Hadice
K propojení bazénu, filtrace a skimmeru potřebujeme cca 5 až 6 metrážových dílů hadice. Jedna 
hadice propojuje skimmer a filtraci, druhá vede z filtrace do bazénu a další může fungovat jako 
výpusť vody z filtrace do odpadu. Délka vždy záleží na tom, jak daleko od bazénu bude umístěna 
filtrace a odpadní odtok. Hadice a ostatní příslušenství najdete ZDE

4. Schůdky
Schůdky jsou důležité pro pohodlný a bezpečný vstup a výstup z bazénu. Vybíráme je dle výšky 
stěny bazénu. Schůdky najdete ZDE

5. Geotextilní podložka pod bazén
Podložku pořizujeme podle průměru bazénu. Podložky pod bazén najdete ZDE

6.  Bazénová chemie

Do začátku je ideální Startovací sada. 
Naší startovací sadu najdete ZDE a další bazénovou chemii ZDE

7.  Plovák pro bazénovou chemii
Díky jeho používání zamezíme vyběleným místům, která můžou způsobit tablety bazénové chemie. 
Dávkovače chemie najdete ZDE

Tip na závěr: 
Bazény můžete pořídit také v různých sadách, které už jednotlivé komponenty a příslušenství 
obsahují. Vždy je potřeba si v detailu produktu zjistit, co všechno daná sada obsahuje.

https://www.marimex.cz/skimmer-zavesny-univerzalni/
https://www.marimex.cz/skimmer-pro-bazeny-tampa/
https://www.marimex.cz/bazenova-filtrace/
https://www.marimex.cz/vodoinstalacni-material/
https://www.marimex.cz/schudky/
https://www.marimex.cz/podlozky-pod-bazeny/
https://www.marimex.cz/podlozky-pod-bazeny/
https://www.marimex.cz/aquamar-chemicky-set-start/
https://www.marimex.cz/bazenova-chemie/
https://www.marimex.cz/aquamar-chemicky-set-start/
https://www.marimex.cz/davkovace-chemie/

