
SNY O SPOJENÍ ČISTÉ VODY A PŘÍRODNÍHO DŘEVA SE STÁVAJÍ SKUTEČNOSTÍ

DŘEVĚNÉ BAZÉNY PRVOTŘÍDNÍ KVALITY



Dřevěné konstrukce jsou ve stavebnictví 
používány od nepaměti. Dřevo je ušlech-
tilý materiál z obnovitelných zdrojů s vy-
nikajícími konstrukčními parametry. Po 
vhodném ošetření tlakovou impregnací 
není problém ani jeho přímý kontakt se 
zeminou nebo s vodou. Není proto divu, 
že se dřevěné konstrukce už desítky let 
používají na nejvýznamnějších evrop-
ských trzích také k výstavbě bazénů.
Jako přední dodavatel dřevěných bazé-
nů v České republice a na Slovensku 
máme v nabídce široký sortiment, jehož 
základ tvoří tradiční belgická značka 
Wood-Line. Kvalita zpracování a řešení 
promyšlené do posledního detailu odli-
šují Wood-Line od ostatních výrobců. Při 
vstupu do další sezóny se opět těšíme, 
že mnohým novým zákazníkům pomůže-
me realizovat jejich představu o krásném 
dřevěném bazénu ve vlastní zahradě.

Ing. Lukáš Dušek
jednatel BASPA s.r.o.

Tradice práce se dřevem
Nabídku našich dřevěných bazénů tvoří sortiment 
od pečlivě vybraných a osvědčených evropských výrob-
ců. Musí mít skutečnou vášeň pro dřevo a dlouholeté 
zkušenosti, požadujeme však také moderní a automa-
tizované postupy ve všech fázích výroby: od počítačo-
vého návrhu, přes řezání a úpravy dřeva až po jeho im-
pregnaci v tlakové komoře. 
Základ naší nabídky tvoří již od roku 2011 značka Wood-
-Line renomovaného belgického výrobce WOOD-POOL 
S.A. Konstrukční systém těchto bazénů využívá tra-
diční spojovací techniku částečného přeplátování, kte-
rá garantuje potřebnou pevnost a stabilitu konstrukce 
za všech okolností.

Používané materiály
Bazény Wood-Line jsou vyrobeny ze dřeva borovice lesní (Pinus Sylvestris), výhradně však z lesů 
nacházejících se severně od 57. rovnoběžky. Díky svému severskému původu a pomalému růstu 
má toto dřevo vysokou hustotu a vynikající přirozenou pevnost a trvanlivost. Náročné klimatické 
podmínky zajistí vlastnosti, které nemohou mít dřeviny z mírnějších oblastí (smrk, středoevropská 
borovice, douglaska apod.). Po opracování konstrukčních hranolů (výřezy a rohové spoje) násle-
duje ošetření všech prvků tlakovou impregnací v autoklávu pro IV. třídu rizika – tedy pro přímý 
kontakt se zeminou nebo se sladkou vodou. Díky tomu mohou být všechny naše bazény osazeny 
nejen jako nadzemní, ale také jako částečně či plně zapuštěné do terénu.
Jako příplatkovou alternativu nabízíme konstrukci bazénu z exotického dřeva Bilinga a/ nebo 
horní lem z brazilské dřeviny Ipe. Tyto materiály mají vynikající přirozenou odolnost a nevyžadují 
dodatečné ošetření.
Při veškeré naší činnosti se současně hlásíme k filosofii udržitelného rozvoje. Stavět ze dřeva 
znamená využívat obnovitelné zdroje a přispívat ke kvalitě životního prostředí na všech úrovních.

Charakter bazénů Wood-Line vzešel z exkluzivního 

                    spojení dreva a vody.

Tým zanícených profesionálů je př ipraven …
postarat se o váš projekt od návrhu po poprodejní servis.



Hotové projekty
Naše vývojové oddělení navrhlo řadu typových ba-
zénových sestav, které vycházejí z nejčastějších 
preferencí zákazníků. Každý typový bazén má 
vyřešenou statiku i pro nadzemní osazení a sou-
časně je vybaven vhodným recirkulační systémem, 
zajišťujícím obměnu celého objemu vody v poža-
dovaném čase. Každá typová sestava přitom obsa-
huje veškerý materiál a prvky potřebné k výstavbě 
a provozu dřevěného bazénu, zákazník však může 
vždy doplnit nadstandardní příslušenství.

Kreativita bez hranic!
Naši projektanti ale mohou vyjít vstříc 
také individuálním požadavkům. I když 
zvolíte atypický tvar či nestandardní roz-
měry bazénu, můžete se spolehnout na 
kvalitní a funkční projektové řešení vyho-
vující vašemu zadání. 
Bazénová fólie Wood-Line 2018 s akry-
látovou vrstvou
Velmi pevná a odolná i při teplotách vody 
přes 30 °C.

Rohový lem Wood-Line
Pouze u bazénů Wood-

-Line najdete v rozích 
pod úhlem 135° speciální 

lichoběžníková nároží, 
která tvoří výrazný prvek 

na lemu bazénu.

Bazénová  fó l ie  Linea  In f in i
Velmi pevná a odolná i při vysokých teplotních změnách.

A  
Wood-Line 

pAtent



Standardní  bazénový  k i t  Wood-L ine

Bazénový kit Wood-Line obsahuje veškerý 
materiál potřebný k sestavení a zprovoznění 
bazénu za mimořádně krátkou dobu.

Optimální varianta pro výstavbu vysoce kvalitního 
bazénu za velmi příznivou cenu.

•  Kompletní konstrukce bazénu z profilů ze 
severské borovice tloušťky 45 mm tlakově im-
pregnovaných (třída IV), včetně borovicového 
horního lemu 34 x 275 mm s lichoběžníkovými 
rohy 135°, výška stěny 130 nebo 143 cm 

•  Bazénová fólie tl. 0,75 mm s desetiletou  
zárukou svařovaných spojů, výběr z barev

•  Ochranná geotextilie pro dno a vnitřní stěny 
(270 g/m2)

•  Vnitřní nerezový žebřík třístupňový
•  Pískový filtr s šesticestným ventilem, záruka 

5 let na tlakovou nádobu filtru

•  Samonasávací čerpadlo s výkonem 
11 nebo 15 m3/hod (dle velikosti bazénu)

•  Skimmer šířky 300 mm a zpětné trysky  
v počtu podle velikosti bazénu

•  Kompletní instalační sada podle velikosti 
bazénu (fitinky, ventily, potrubí)

•  Elektrorozvaděč s proudovým chráničem 
30 mA, časovým programováním a transfor-
mátorem pro podhladinové osvětlení

•  Sada pro údržbu bazénu (kartáč, síťka,  
manuální bazénový vysavač, Cl/pH tester)

•  Kvalitní letní krycí bublinková fólie tloušťky 
400 µ s obvodovým zpevněním

Obsah standardního bazénového kitu

Kit je možno doplnit a rozšířit příplatkovým příslušenstvím

5 modelů v různých rozměrových var iantách
Atoll, Fidji, Longhi, Classy, Bahia



Pokud si přejete doplnit standardní kit 
Wood-Line, máte možnost vybírat z rozsáhlé 
nabídky našeho příplatkového příslušenství.
Nebojte se posunout limity vaší fantazie při 
návrhu rodinného bazénu a vyberte si výbavu 
podle vašeho přání. 

•  Konstrukce bazénu z exotického dřeva 
s rozšířenou zárukou 20 let

•  Horní obvodový lem bazénu z exotické 
dřeviny Ipe – monoblok 34 x 265 mm

•  Vnitřní bazénové schodiště Escawood
•  Vnitřní bazénové schodiště vyrobené 

podle požadavků zákazníka
•  Podhladinové LED osvětlení bílé 

2100 lm
•  Podhladinové LED osvětlení víceba-

revné
•  Skimmer SLIM, bazénový vodopád, 

samostatná vysavačová tryska

•  Plavecký protiproud
•  Přístřešek pro filtraci
•  Tepelné čerpadlo nebo elektrický ohřev 

vody
•  Automatická dezinfekce a regulace pH
•  Zimní a celoroční zakrývací plachty
•  Zastřešení nebo automatické lamelové 

zakrytí hladiny

Výběr z příplatkového příslušenství

Tři  způsoby osazení
Nadzemní, částečně nebo zcela zapuštěné.

Nads tandardní  p ř ís lušens tv í

Podrobnosti k nabídce příslušenství vám 
představí váš dodavatel bazénu Wood-Line



ATOLL
Ostrov, útočiště, kousek ráje uprostřed 
města …
Připomíná šperk skrytý pohledům, bazén Atoll se hodí do 
omezeného prostoru, kde zcela promění jeho vzhled. Potře-
buje jen pár čtverečních metrů, aby změnil život vám i vašim 
blízkým. Je to štěstí v kompaktním balení!

Rozměry Hloubka Objem vody

Ø 370 cm - 320 cm

130 nebo 143 cm

  9 m3

Ø 480 cm - 430 cm 15 m3

Ø 550 cm - 500 cm    21 m3

Teplá voda po celý rok …
Chcete si prodloužit koupací sezónu? Ptejte se na naše systémy ohřevu vody.

Při nadzemním i zapuštěném 
osazení lze instalovat bez 
přídavných vzpěr, vejde se 
i na obtížně přístupná místa 
v městském prostředí.

Vnější rozměry - Vnitřní rozměry

svezí drahokam.Co kdyby se malý pozemek 
změnil na



FIDJI
Ani obdélník, ani ovál, svoji odlišnost 
zdůrazňuje s elegancí, která mnohé svádí.
Originální tvar se dobře hodí kamkoliv. Modrá laguna  
v zeleni nebo dobře viditelná vodní plocha, vypadá skvěle 
z každého úhlu pohledu. Dnes večer budou chtít všichni  
do vody!

Rozměry Hloubka Objem vody

350x650 cm - 300x600 cm 130 nebo
143 cm

20 m³

450x700 cm - 400x650 cm 29 m³

Čistá a průzračná voda po celou sezónu …
Nabízíme výrobky a plně automatické systémy pro úpravu bazénové vody.

Automatické řízení filtrace může 
být snadno nainstalováno.

Vnější rozměry - Vnitřní rozměry

Krásný bazén z každého pohledu,

esteticka volba.



Hry, zábava i relaxace … 
Místo pro všechny 

     vodní radovanky! 

LONgHI
Okolí tohoto bazénu bude plné smíchu  
a šťastného cákání. Tento tvar uvolňuje  
atmosféru a nabízí momenty sdílené  
radosti.
Hřiště pro děti, místo pro relaxaci zamilovaných nebo pro-
stor pro sportovní aktivity … Longhi je rodinný bazén, který 
potěší každého!

Rozměry Hloubka Objem vody

350x650 cm - 300x600 cm 130 nebo
143 cm

19 m³

400x750 cm - 350x700 cm 26 m³

Vstupujte do vody krok za krokem,  
až se zcela ponoříte …
Vyberte si bazénové schodiště, které nejlépe vyhoví vašim požadavkům ...

Lze také zabudovat  
do dřevěné terasy.

Vnější rozměry - Vnitřní rozměry



Objevte nové

vyzvy!
CLASSY
 
Čisté linie …
Pro všechny potřeby – od tradičního 
bazénu po závodní dráhu.
Jste připraveni na 20 délek? Tento bazén je navržen 
pro všemožné požadavky vás i vašich přátel! 
Využijete stopky, hodí se pro hry ve vodě i pro různé 
výzvy. A po sportovním výkonu si užijete komfortu 
relaxace a uvolnění.

Pokud chcete sportovat, utužit kondici nebo si prostě jen zaplavat …
Pro sportovce a všechny, kteří chtějí mít bazén na plavání nabízíme instalaci plaveckého protiproudu.

Rozměry Hloubka Objem vody

285x450 cm - 235x400 cm 130 nebo
143 cm

11 m³

350x550 cm - 300x500 cm 17 m³

350x710 cm - 300x660 cm

145 a 150 cm

26 m³

350x795 cm - 300x745 cm 29 m³

350x880 cm - 300x830 cm 33 m³

450x880 cm - 400x830 cm 43 m³

450x1050 cm - 400x1000 cm 52 m³

Vnější rozměry - Vnitřní rozměry



Krása japonské inspirace:  

          okamzik zenu.

BAHIA
Nadčasový design a perfektní tvar  
láká ke snění a meditaci. 

Nenápadný půvab tohoto bazénu dá vaší zahradě 
nový rozměr. Dřevěná terasa a ratanový zahradní 
nábytek … a budete blízko dokonalosti. Perfektní har-
monie mysli a těla.

Rozměry Hloubka Objem vody

350x350 cm - 300x300 cm 130 nebo 143 cm 11 m³

450x450 cm - 400x400 cm 130 nebo 143 cm 19 m³

Naslouchejte pravidelnému toku zurčící vody …
Kouzelná podívaná na vodopád přináší uklidnění a dodá vašemu bazénu dotek dokonalosti.

Čtvercový bazén dotvoří  
omezený prostor..

Vnější rozměry - Vnitřní rozměry
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K provedení stavební přípravy vám dodáme podrobnou dokumentaci 
a můžete počítat také s naší asistencí. 

Velmi rychlá a jednoduchá montáž. Ideální také pro malé pozemky s omezeným přístupem.
Ti, kteří jsou v časové tísni, mohou postavit nadzemní bazén velmi rychle. Skvělé řešení, když si chcete začít užívat koupání okamžitě!

1   Výkopy a betonová deska
Pokud má být bazén zcela nebo 
částečně zapuštěn, musí montáži 
předcházet výkopové práce 
a zřízení betonové desky. Některé 
modely mohou být navíc vybaveny 
ocelovými výztuhami, které se kotví 
do betonového podkladu. Přesné 
pokyny k provedení stavební přípravy 
jsou obsahem naší technické 
dokumentace.

2    Montáž konstrukce a instalace fólie
Po vyznačení referenčních bodů 
může být zahájena montáž stěnové 
konstrukce bazénu a instalace 
prostupů. Následuje rozprostření 
podkladní geotextilie a instalace 
vodotěsné bazénové fólie.

3   Instalace filtračního systému
Kompletace recirkulačního okruhu 
pokračuje propojením skimmeru, 
zpětných trysek, čerpadla a pískového 
filtru dodaným potrubím.

4   Obsypání a napuštění vody
Zapuštěná část bazénu bude 
obsypána jemným drenážním štěrkem 
souběžně s napouštěním vody. 
Po osazení dřevěných lemů a úpravě 
okolí si můžete ihned začít váš nový 
bazén užívat.

Cesta k novému dřevěnému bazénu není složitá.
POSTARÁME SE O KOMPLETNÍ MONTÁŽ 
A POMŮŽEME S ORgANIZACÍ VAŠEHO PROJEKTU.
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Navrhněte si projekt přesně podle vašich představ a … 

            ... popustte uzdu vaší fantazii .

Vývojové oddělení Wood-Line se postará o realizaci vašich přání ...
Funkčnost a neomezená variabilita, Wood-Line má řešení pro každý požadavek.
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Navrhněte si projekt přesně podle vašich představ a … 

            ... popustte uzdu vaší fantazii .
Wood-Line navrhne řešení vašeho bazénu přesně podle konfigu-
race okolí. Zohledníme vaše přání a vytvoříme projekt, který bude 
přizpůsoben vašim individuálním požadavkům.
Wood-Line nabízí unikátní výrobkovou řadu a řešení, díky kterému vybudujete dřevěný svět podle 
vašich představ..

 

               se stava skutecnosti!Sen o spojení čisté vody a 
přírodního dřeva

Nebojte se přizpůsobit váš projekt všem vašim požadavkům!
Jedinečná nabídka výrobků pro váš komfort a bezpečnost.

1   Váš bazén na míru
Naši inženýři vezmou v úvahu vaše požadavky, 
konfiguraci terénu a rozpočet. Zrealizujeme 
vaše sny od malého bazénu až po rozsáhlý pro-
jekt z exotického dřeva.

2   Vaše dřevěná terasa
Všechny typy dřeva používané na terasy jsou 
pečlivě vybírány pro záruku dlouhodobé životnosti. 
Naše kreativita nezná hranice a k dispozici máte 
také různé techniky pokládky. 

3   Váš letní pavilon
Japonská inspirace přináší klid a odpočinek. 
Můžete zde umístit vířivku nebo tento prostor 
vyčlenit pro lenošení. Otevřený nebo uzavřený 
(s pevnými nebo posuvnými skleněnými pa-
nely), případně rozdělený příčkami … cokoliv je 
možné!

4   Váš bazénový domek
Prostorný a přátelský, může být čímkoliv chcete: 
venkovní kuchyní, bazénovým barem, relaxačním 
prostorem nebo útočištěm pro děti …

5   Vaše pergola
Stinný kout chránící oddělený prostor … Nainstalujte 
síťové závěsy nebo použijte popínavé rostliny, podle 
vaší osobní preference ...

6   Sprcha
Třešnička na dortu! Dekorativní a hravé osvěžení!

7   Vodopád
Tohle musíte mít! Kouzlo přepadající vody učiní 
bazén přitažlivým a přináší uklidňující a melodickou 
atmosféru

8   Bazénové schodiště
Vnitřní bazénové schody pro vaši bezpečnost, po-
hodlí a pozvolný vstup do vody ...

9   Dřevěný plot
Ochrání váš bazén před cizími pohledy a vytvoří 
intimní prostředí.

   Plavecký protiproud
Přetvoří váš bazén na sportoviště pro kondiční pla-
vání a fyzioterapii.
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MODELOVÉ ŘADY OCEAPOOL
A BASPA-WOOD
Pro zákazníky, kteří hledají rychlé a úsporné řešení, jsme připravili řadu typizovaných ba-
zénů Oceapool. Stěnová konstrukce těchto bazénů je stejná jako u řady Wood-Line, včetně 
desetileté záruky, odlišnosti najdete v úrovni vybavení základní sestavy a v omezených mož-
nostech rozšíření. 
Novinkou pro rok 2018 je naše vlastní řada BASPA-WOOD, kterou jsme vytvořili ve spolu-
práci s renomovaným evropským výrobcem dřevěných bazénů, společností ABATEC. Také 
v tomto případě můžete počítat s tlakově impregnovanou konstrukcí i lemem, koncepce této 
modelové řady je podřízena jednoduchosti výstavby a dosažení atraktivní prodejní ceny.
Bazény Oceapool a BASPA-WOOD jsou skvělou volbou, pokud nepožadujete nadstandardní 
příslušenství typu vnitřního schodiště, specifickou barvu bazénové fólie či další příplatkové 
prvky. Oceníte také rychlost dodání a montáže. Podrobnosti nabídky najdete v samostatných 
cenících.

Wood-Line používá pečlivě vybrané typy dřevin. 
Původ, hustota, trvanlivost, třída biologického rizika, použití a ošetření: dozvíte se všechny informace o různých typech dřeva.



Relaxační prostor nebo  

           pulsující místo.

BAZÉNOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ  
A DOPLŇKOVÝ SORTIMENT
Pro ještě větší radost z vaší 
oázy zahradní relaxace
Přestože každý zákazník od nás už v základní výbavě dostává plnohodnotný bazén, může jej 
pro zvýšení uživatelského komfortu doplnit např. ohřevem tepelným čerpadlem nebo automa-
tickou úpravou bazénové vody (včetně systémů pracujících se slanou vodou).
V naší rozsáhlé nabídce najdete také různé varianty pro dokonale bezpečné a funkční zakrytí 
bazénu i pestrou škálu robotických vysavačů či solárních sprch. Skutečnou odměnou pro bazé-
nové nadšence každého věku bude závěrečná relaxační koupel v horké vodě vířivky.

www.bazenyavirivky.cz
Inspirace pro komplexní řešení dokonalé wellness zóny ve vaší zahradě.



Manufacturer of The Swimming-Pool Universe

PROFESIONÁLOVÉ K VAŠIM SLUŽBÁM

Od konzultace k dodávce na klíč …
Budeme potěšeni, pokud nás oslovíte se svou poptávkou. Ve fázi přípravy projektu 
Vám rádi poskytneme nezávaznou konzultaci na místě plánované instalace bazénu 
nebo v našem showroomu, kde si můžete také prohlédnout vzorky našich dřevěných 
bazénů. Po specifikaci Vašich požadavků zpracujeme konkrétní cenovou nabídku 
včetně variant příplatkové výbavy.
Jestliže se rozhodnete pro naše řešení, zajistíme pro Vás poradenství při stavební 
přípravě, odborné provedení montážních prací nebo, podle kapacitních možností, 
i kompletní realizaci na klíč.

Naše záruky
Na dřevěnou konstrukci bazénů 
Wood-Line ze severské borovice 
poskytujeme desetiletou záruku 
odolnosti proti hnilobě a dřevokazným 
houbám, bazény z exotického dřeva 
mají dokonce dvacetiletou záruku. 
Vodotěsnost bazénové fólie 
garantujeme po dobu 10 let, se 
zárukami dalších komponentů vás rádi 
seznámíme v nabídce.
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Spojení dřeva a vody   

                  je perfektní kombinace.
 

Dodavatel dřevěných bazénů a vzorková prodejna bazénů a vířivek

BASPA s.r.o., Bohunická cesta 727/15, 664 48 Moravany u Brna

info@drevene-bazeny.cz 
Tel. +420 602 774 195 
Tel. +420 602 545 067

www.drevene-bazeny.cz          www.bazenyavirivky.cz


