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Dlouhá léta to byl nesplnitelný sen: mít designově povedený 
minibazén v omezeném prostoru malé zahrady, na terase bytového 
domu či v interiéru. Odpovědí společnosti Laghetto na tento 
požadavek je modelová řada Dolce Vita PLAYA.

Koncepce tohoto bazénu vychází z provedení Dolce Vita Diva, díky 
snížené hloubce vody však vzniká relaxační minibazén, který lze 
umístit také do prostoru s omezenou únosností.

Nejnovějšími přírůstky mezi bazény Dolce Vita jsou dvě speciální 
modelové řady. Provedení DIVINA umožní částečné zapuštění 
konstrukce pod úroveň terénu. Bazén tak v zahradě působí 
kompaktním dojmem, podobně jako DV PLAYA, přitom však má 
standardní plaveckou hloubku. Zajímavým doplňkem je i v tomto 
případě modulární nábytek LIVING, díky kterému lze kolem bazénu 
vytvořit letní obývák. 

Pro každou ze tří rozměrových verzí je možno volit jednu z úrovní 
vybavení: od klasického bazénu, přes provedení s vířivkou až po 
vrcholnou verzi s integrovaným ohřevem a termokrytem. 

Bazén Playa může být vhodně doplněn modulovými díly ratanového 
nábytku PLAYA LIVING, celek potom vytvoří venkovní obytný prostor 
vhodný pro koupání, slunění i společnou relaxaci.

Vrcholnou verzí je bazén DIVA LK s automatickým lamelovým krytem. 
Plovoucí PVC lamely zajistí tepelnou izolaci a omezí znečištění 
bazénu. Elektrický naviják je umístěn pod zvýšeným ratanovým dílem 
v zadní části bazénu, ze kterého navíc vyvěrá efektní vodopád. U 
bazénu DIVA LK se spojuje praktičnost s elegancí a luxusními prvky, 
které byly dosud dostupné pouze pro zapuštěné bazény.

Italská společnost Piscine Laghetto již více než 
45 let vyvíjí a ve vlastním závodě v Lombardii 
vyrábí nadzemní bazény, které dnes patří mezi 
naprostou světovou špičku. Jako vybroušený 
diamant přitom v nabídce vyniká modelová 
řada Dolce Vita – jak svým jedinečným 
vzhledem, tak dokonalým technickým řešením.

Bazény Dolce Vita jsou svými parametry zcela srovnatelné 
se zapuštěnými bazény. Při výšce stěny 130 cm mají uživatelé 
k dispozici hloubku vody 120–125 cm, která je dostačující pro plavání 
i hry ve vodě. Také široká škála rozměrových variant – od malého 
bazénu 2×4 m až po bazén 5×10 m pro kondiční plavání – uspokojí 
všechny požadavky.

Konstrukce bazénu Dolce Vita je promyšlenou kombinací 
samonosného ocelového skeletu a speciální vodotěsné fólie 
s polyesterovou výztužnou membránou. Na rozdíl od tradičního 
zapuštěného bazénu nejsou potřeba žádné výkopy, žádné odvozy 
zeminy ani žádný obsyp či obetonování. Jediným požadavkem 
je podkladní betonová deska tloušťky 10 cm vyztužená sítí kari. 
Celý systém je navržen pro rychlou a jednoduchou výstavbu a do 
budoucna umožňuje dokonce snadné přestěhování bazénu.

Vnější opláštění konstrukce bazénu Dolce Vita vytvoří v zahradě 
nepřehlédnutelný estetický prvek. Na výběr je provedení RATTAN 
s bočními panely z umělého ratanu a horním lemem šířky 20 cm  
z kompozitních bezúdržbových profilů a provedení DIVA, u kterého 
tvoří stěnové panely z umělého ratanu také horní lem. U verze  
DIVA LTI je zadní část ratanového obložení prodloužena a slouží 
k umístění bazénové technologie. Na zcela novou úroveň posouvá 
možnosti využití nadzemního bazénu model YACHT. Komfort 
samotného prostorného bazénu doplňuje široké vstupní schodiště 
s možností slunění, které současně skrývá technické zázemí. Bazény 
Dolce Vita každopádně nabízejí unikátní designové řešení, které 
vhodně ladí zejména s moderně pojatou zahradou.

Základem recirkulačního systému je u bazénu Dolce Vita patentovaný 
plovoucí skimmer Laghetto, který se aktivně přizpůsobí výšce 
hladiny a zajistí mimořádně efektivní odběr vody v rozsahu 360°. 
Součástí základní výbavy je také výkonná písková filtrace, která 
může být dále doplněna zařízením pro automatickou dezinfekci  
a regulaci pH. Oblíbenou výbavou je podhladinové LED osvětlení, 
nežádoucímu přístupu malých dětí zamezí bezpečnostní žebřík.
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Výrobní program společnosti Laghetto zahrnuje také tradiční 
modelovou řadu Classic a její moderní pojetí POP. Samonosná 
konstrukce těchto nadzemních bazénů umožňuje jejich instalaci 
přímo na srovnaný terén v zahradě v průběhu několika desítek 
minut. Žádné výkopy, žádné stavební práce, žádné betonování! 
Získáte přitom mimořádně stabilní bazén s kvalitním recirkulačním 
systémem v rozměrovém rozpětí od 2,80×4,00 m až po neobvyklých  
6,60×12,70 m. 

Bazény řady Classic jsou typické originálními barvami Laghetto – 
modrým tělem bazénu s horním bílým okrajem. Módní řada POP 
nabízí výběr z několika pastelových barev, které spolehlivě oživí  
každou zahradu.

Samonosná konstrukce z nerezu a lakované pozinkované oceli

Fólie s polyesterovou výztužnou membránou s pevností až 430 kg/ 5 cm

Recirkulační systém s plovoucím skimmerem Laghetto 360°

Integrovaný mikrofiltr BOA nebo pískový filtr s čerpadlem 10 m3/hod

Manuální vysavač a bezpečnostní žebřík
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Základní charakteristiky bazénů Classic a POP jsou uvedeny níže, technické detaily a aktuální nabídku rozměrových 
variant najdete v samostatném ceníku.

Podhladinové LED osvětlení (bazény POP)

Výběr z několika módních barev (bazény POP)

Široká nabídky rozměrů, hloubka 100 cm (POP) nebo 120 cm  
(Classic i POP)

Prodloužená záruka 3 roky (Classic) nebo 5 let (POP)

BASPA s.r.o.
Bohunická cesta 15, 664 48 Moravany u Brna

Informace:         +420 602 774 195
Showroom Moravany, cenové nabídky:     +420 777 099 687 
Servis:         +420 605 341 800
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