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KDO JSME?
Přední výrobce bazénů a zastřešení v Evropě.


Ryze česká rodinná firma



Na trhu od roku 1990



30 000 bazénů namontovaných do země



90 000 nainstalovaných zastřešení



100% servis



Prodej v 70 zemích světa



450 vysoce kvalifikovaných pracovníků



Spolupráce s prvotřídními vývojáři a designéry



50 000 m2 výrobních a skladových ploch



Precizní kontrola kvality



Vlastní certifikovaná prášková lakovna s unikátní technologií Decoral

BAZÉNOVÉ SETY

ALBIXON
Bazénové sety
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BAZÉNOVÝ SET?
Co to znamená?
Vkusně namíchaný koktejl bazénu, technologické výbavy
a zastřešení, který vám zachutná.

Vyberete si z více než 5 000 kombinací.

BAZÉN

TECHNOLOGIE

ZASTŘEŠENÍ

Srdce vaší vodní zábavy

Motor, který pohání váš bazén

Kabát pro váš bazén

6 velikostí

9 úrovní výbavy

5 modelů

2 hloubky

podzemní i nadzemní varianta

různé barvy a dekory

4 barvy

možnost chytrého ovládání*

2 druhy krytiny

skimmer nebo přeliv
Který bude ten váš?
Vybírat můžete na stranách 10–23.

možnost jednokolejového provedení*
Kolik komfortu si dopřejete?
Podívejte se na strany 24–31.

*tato varianta nemusí být dostupná pro všechny modely.

Jaký střih zvolíte?
Koukněte se na strany 32–55.

BAZÉNY

ALBIXON
Bazény

12

PROČ BAZÉN ALBIXON?
Bazén a zastřešení jedna radost.
Díky bohatým zkušenostem vás lehce provedeme procesem koupě od výběru až
po zprovoznění bazénu.

Bazény řady BENEFIT přinášejí
spoustu výhod:

Bazény pro vás vyrábíme v České republice a máme tak kvalitu plně pod kontrolou.



Spotřeba vody? Minimální!

Ze široké nabídky si hravě vyberete bazén, který přesně odpovídá vašemu vkusu.



Zazimování? Hračka!

Díky chytrému ovládání můžete mít bazén stále pod kontrolou přes telefon
nebo počítač.



Ekonomičtější provoz?
Nepochybně!

Bazény pro vás stále zdokonalujeme, údržbu a zazimování zvládne každý.



Jednodušší údržba?
Samozřejmě!

Koupání bez starostí si užijete díky komplexní nabídce servisních služeb.
Přinášíme vám ty nejlepší trendy ze všech 70 zemí, kde působíme.
Zdraví především proto bazény dodáváme s protiskluzovými schody a šetrnou
úpravou vody.
Design je naše parketa, bazény ALBIXON vám přináší nejen radost z koupání,
ale i potěšení oka.

ALBIXON
Bazény
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PŘELIVOVÉ BAZÉNY
Čistý design, voda až po okraj a pocit nekonečné hladiny.
To jsou přelivové bazény ALBIXON.
Poznáte je snadno podle horního zakončení unikátní přelivovou mřížkou X-FLOW.

X-FLOW Šedá

X-FLOW Bílá

STANDARDNÍ BAZÉNY – DO SETU I SAMOSTATNĚ

ZAKÁZKOVÉ BAZÉNY – STOPROCENTNĚ NA MÍRU

ROZMĚRY

3 × 5 m / 3 × 6 m / 3 × 7 m / 3,5 × 7 m / 3 × 8 m / 4 × 8 m

Délka: 2–9 m / Šířka: 2–4 m

BARVA

světlemodrá, bílá, písková*, šedá*

světlemodrá, bílá, písková*, šedá*

HLOUBKA

1,2 nebo 1,5 m

1,2 nebo 1,5 m

TVAR

obdélník s ostrým rohem

*Některé barvy nemusí být dostupné pro všechny velikosti bazénů.

obdélník s ostrým rohem

Víte, že…
Naše bazény šetří vodou, při správné údržbě není
nutné bazén vypouštět i několik let.

ALBIXON
Bazény
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SKIMMEROVÉ BAZÉNY
Lety prověřené bazény v novém designu.
To jsou skimmerové bazény ALBIXON.
Nyní ještě lepší díky možnosti zakončení elegantním lemem X-SHAPE.

DB703

Silver Elox

STANDARDNÍ BAZÉNY – DO SETU I SAMOSTATNĚ

ZAKÁZKOVÉ BAZÉNY – STOPROCENTNĚ NA MÍRU

ROZMĚRY

3 × 5 m / 3 × 6 m / 3 × 7 m / 3,5 × 7 m / 3 × 8 m / 4 × 8 m

Délka: 2–12 m / Šířka: 2–4 m

BARVA

světlemodrá, bílá, písková*, šedá*

světlemodrá, bílá, písková*, šedá*

HLOUBKA

1,2 nebo 1,5 m

1,2 nebo 1,5 m

TVAR

obdélník s ostrým rohem

obdélník s ostrým nebo kulatým rohem

*Některé barvy nemusí být dostupné pro všechny velikosti bazénů.

Víte, že…
Optimalizované umístění trysek
zabezpečuje lepší cirkulaci vody a výrazně
snižuje množství bazénové chemie.

ALBIXON
Bazény
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VYPLÁŠTĚNÉ BAZÉNY
Toužíte popustit uzdu své fantazie?
Pak jsou bazény ALBIXON vypláštěné těžkou fólií právě pro vás!

Písková

Světle Modrá

Světle Šedá

Karibská Zelená

Bysance Blue

Mosaic

Na výběr máme mnoho dalších vzorů a barev.

ZAKÁZKOVÉ BAZÉNY – KAŽDÝ BAZÉN JE ORIGINÁL
ROZMĚRY

dle přání zákazníka

HLOUBKA

dle přání zákazníka (až 2 m)

BARVA

přijďte si prohlédnout vzorník

TVAR

dle přání zákazníka*

*Na možná technická omezení vás samozřejmě upozorníme.

ALBIXON
Bazény
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TVARY BAZÉNU
A SCHODY

X-AIR

X-AIR+

Schody obdélníkové*

Nabídka schodů včetně designové novinky X-AIR/ X-AIR+.
Novinka

Novinka

Bazén si můžete vybrat obdélníkový s ostrým rohem a v případě zakázkových
bazénů G1 BENEFIT i s rohem kulatým. Díky tomuto tvaru nejlépe využijete
vnitřní prostor bazénu libovolné velikosti. Ať už plánujete kondiční plavání, vodní
radovánky nebo odpočinek s rodinou, bazén ALBIXON se vám vždy přizpůsobí.
Ty pravé schody do svého bazénu si zvolíte jen vy. Doporučujeme vybírat
protiskluzovou variantu pro maximální bezpečnost vás i vašich blízkých.
V bazénech o hloubce 120 cm naleznete 3 schody (4 schody u variant X-AIR
a X-AIR+), u hloubky 150 cm pak 4 schody (5 schodů u variant X-AIR a X-AIR+).

Schody obdélníkové v rohu

Schody rovné přes roh

Ostrý roh

*Obdélníkové schody jsou k dispozici pouze pro zakázkové bazény.

Schody AERO

ALBIXON
Bazény
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Bazény řady BENEFIT

Unikátní přelivová mřížka

Bazény ALBIXON vám přinášejí stále více benefitů. Mají optimalizovanou cirkulaci
vody, aby nečistoty neměly šanci. Zazimování? Hračka! Spotřeba vody? Minimální!
Pevnou půdu pod nohama vám zajistí protiskluzové schody. Životní prostředí
podpoří i šetrná úprava vody.

X-FLOW, to je unikátní řešení pro horní zakončení přelivového bazénu. Designéry
speciálně navržená struktura mřížky zajišťuje ergonomický tvar, je pohodlná na
došlap a výrazně snižuje cákání z bazénu při vodních radovánkách. Vyberte si ze
2 elegantních barev tu vaši.

2 typy, každý plný výhod

Zakončení skimmerového bazénu

Základním typem jsou bazény G1 BENEFIT. Vyrábíme je pro vás tradičně
s žebrováním a stěnami o síle 6 mm. Na výběr jsou oblíbené tvary obdélník
s ostrým či kulatým rohem. Typ QBIG BENEFIT je naší vlajkovou lodí, která vám
přináší jedinečnou technologii ztraceného bednění. Stěny mají tloušťku 8 mm
a tvarem je elegantní obdélník s ostrým rohem.

Jak nejlépe zakončit horní hranu vašeho skimmerového bazénu? Řešení se jmenuje
X-SHAPE. Tato elegantní lišta z ušlechtilého hliníku lehce propojí bazén s okolím.
Vyberte ze 2 barev tu, která je vám bližší.

Skimmer nebo přeliv? Je to jen na vás

Široká paleta barev

Klidná voda, hladina jako velké zrcadlo. Přesně to jsou přelivové bazény ALBIXON,
kde voda dosahuje až po okraj a ladně mizí do přelivového žlábku.
Proti tomu stojí skimmerové bazény, kde je hladina vody 10 cm pod okrajem
bazénu, takže vybízí k pořádnému vlnobití. Která varianta je vám bližší?
Je to jen na vás.

Bazény pro vás vyrábíme v 4 elegantních barvách.* Jednoznačně nejpopulárnější je
světlemodrá, v těsném závěsu pak barva bílá. Nejnovějším trendem jsou pak bazény
v pískové a šedé barvě. Je jen na vás, kterou zvolíte právě vy.

*Některé varianty bazénů nemusí být dostupné ve všech barevných provedeních.

NOVINKA

TECHNOLOGIE

ALBIXON
Technologie

26

Filtrace

Tepelné čerpadlo

Solnička

Technologická šachta

Technologická stěna

Čerpadlo

Bazénová technologie?
Co to je?

Jakou úpravu vody?

Kam s ní?

Pohodlí? Na prvním místě!

Bazénové technologii se často přezdívá motor bazénu. Není na
první pohled vidět, ale zajišťuje vše v chodu. Oběhové čerpadlo
zajišťuje koloběh vody. Dále je tu písková filtrace, ta vodu zbavuje
mechanických nečistot. Následuje úprava vody, která udržuje vodu
v bazénu v perfektní kondici. Důležité jsou i vodní atrakce typu
protiproud. Zapomenout nesmíme ani na ohřev vody v bazénu.
V neposlední řadě pak zařízení, usnadňující život – například chytré
ovládání bazénu.

Úprava vody pomáhá udržovat bazén průzračný a v dobré kondici,
s důležitými parametry v rovnováze. Nejoblíbenější je slaná úprava
vody pomocí solničky. Ze slané vody v bazénu se vyrábí potřebný
chlor v přírodní koncentraci, který dezinfikuje bazénovou vodu.
Obliba solniček roste i proto, že nabízejí bohaté možnosti rozšíření,
jako například automatická úprava pH nebo chytré ovládání bazénu.

Možnosti umístění bazénové technologie jsou široké, ale
nejoblíbenější jsou dvě varianty. Tou první je technologická šachta
poblíž bazénu, kde máte veškerá zařízení hned při ruce. Druhou
možností je technologická stěna, kterou můžete umístit třeba do
zahradního domku, sklepa či garáže, pod úrovní hladiny i nad ní. Je
jen na vás, co vám bude lépe vyhovovat.

Abychom vám co nejvíce zpříjemnili koupání, bazény
i technologii navrhujeme s důrazem na snadné ovládání
i údržbu. Obecně platí, čím vyspělejší technologii zvolíte, tím
méně toho budete muset řešit. Zajímají vás konkrétní možnosti?
Otočte na další strany.

ALBIXON
Technologie
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TECHNOLOGICKÉ ŠACHTY
K umístění v blízkosti bazénu.
Abychom vám výběr co nejvíce usnadnili, připravili jsme nejoblíbenější kombinace
bazénové technologie jako standardní řešení. Technologická šachta je umístěna v blízkosti
bazénu, nedojde tak k žádným ztrátám, způsobeným neúměrnou vzdáleností technologie
od bazénu. Veškeré zařízení je nenápadně skryto, ovšem vždy okamžitě přístupné.

BASIC PLUS

COMFORT

ECONOMIC

COMFORT PLUS

OXY

OXY PLUS

Písková P500

Písková P500

Písková P500

Písková P500

Písková P500

Písková P500

Preva 50

Preva 50

Preva 50

Preva 50

Preva 50

Preva 50

Neosal

Neosal

Hidrolife

Hidrolife

Oxilife

Oxilife

Automatická úprava pH, Příprava na chytré ovládání

X

X

Příprava na tepelné čerpadlo, Příprava na odpad

ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

Příprava na protiproud

X

ü
ü

ü
ü
X

X

X

X

Čerpadlo protiproudu

X

X

X

ü

X

ü

Také jako technická stěna

ü
ü
ü

X

ü
ü
ü

X

ü
ü
ü

X

Filtrace
Čerpadlo
Úprava vody

Dálkové ovládání bazénového svítidla
Potrubí fitinky, Elektrický rozvaděč

1)

ü
ü

1)

1)

1)

ü
ü

1)

Průměr šachty

120 cm

150 cm

150 cm

150 cm

150 cm

150 cm

Hloubka šachty

120 cm

120 cm

120 cm

120 cm

120 cm

120 cm

Rozvaděč je vybaven elektrickým vývodem pro dodatečnou montáž přídavné zásuvky.
Nevybrali jste si? Nevadí! Technologickou výbavu vám rádi navrhneme také na míru.

1)

ü
ü

1)

ALBIXON
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TECHNOLOGICKÉ STĚNY
S širokými možnostmi umístění.
Snáze přístupnou alternativou pro umístění bazénového zařízení je technologická stěna.
Tu lze usadit do garáže i zahradního domku. Všechna bazénová technologie bude
chráněna a v případě potřeby bez obtíží přístupna.

BASIC PLUS

ECONOMIC

OXY

Písková P500

Písková P500

Písková P500

Preva 50

Preva 50

Preva 50

Neosal

Hidrolife

Oxilife

Automatická úprava pH, Příprava na chytré ovládání

X

Příprava na tepelné čerpadlo, Příprava na odpad
Možnost kombinace s protiproudem

ü
ü

ü
ü
ü

ü
ü
ü

Čerpadlo protiproudu

X

X

X

V provedení i jako technická šachta

ü
ü
ü

ü
ü
ü

ü
ü
ü

Filtrace
Čerpadlo
Úprava vody

Dálkové ovládání bazénového světla
Potrubí fitinky, Elektrický rozvaděč
Rozměry (Š x V x H)
Barva stěny

1)

1)

160 × 140 × 69 cm

160 × 140 × 69 cm

160 × 140 × 69 cm

Bílá

Bílá

Bílá

Rozvaděč je vybaven elektrickým vývodem pro dodatečnou montáž přídavné zásuvky.
Nevybrali jste si? Nevadí! Technologickou výbavu vám rádi navrhneme také na míru.

1)

1)

ZASTŘEŠENÍ

Víte, že…
Bezpečnost, úspora a prodloužení sezóny.
Tyto i mnohé další výhody přináší zastřešení
bazénu ALBIXON. Přesvědčte se sami!

ALBIXON
Zastřešení
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PROČ ZASTŘEŠENÍ ALBIXON?
Designový prvek vaší zahrady
Díky bohatým zkušenostem vás lehce provedeme procesem
koupě od výběru vhodného modelu a velikosti až po instalaci
zastřešení nad vaším bazénem.



Bezpečí



Vyšší teplota vody

Dopřejte si radost se zastřešením ALBIXON!



Čistota vody



Úspora času



Snížení výdajů za chemii



Prodloužení koupací sezóny



Zvýšení hodnoty bazénu

ALBIXON
Zastřešení
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CASABLANCA INFINITY
Decentní a rafinovaná zároveň, to je Casablanca Infinity.
Nízké zastřešení, které na první pohled působí nenápadně, skýtá mnohá
překvapení, díky kterým zaujme každého.

Karbon

MAX. PLOCHA
BARVA
KOLEJIŠTĚ
POČET MODULŮ

DB703

CASABLANCA INFINITY A

CASABLANCA INFINITY B

346 x 635 cm

442 x 850 cm

Karbon, DB703

1)

Karbon, DB703 1)

AIR oboustranné / jednostranné 2)

AIR oboustranné / jednostranné 2)

3

4

Zastřešení vyrábíme jen s průhlednými výplněmi. Varianta s jednostrannou kolejí je vždy v provedení Karbon. Bezkolejová
strana je vybavena uzamykatelnými aretacemi.
2)
Poloha kolejiště vlevo / vpravo se určuje při čelním pohledu na největší modul. Kolejiště se nezapouští do terénu. Každý
modul má svoji samostatnou kolej.
1)

ALBIXON
Zastřešení
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CASABLANCA
Dominanta vaší zahrady – to je zastřešení Casablanca.
Je nejen majestátním zastřešením bazénu, ale prostorem pro celoroční použití.
Už nemusíte řešit jaké je počasí, když se chcete s přáteli bavit u bazénu.

Dle aktuálního
vzorníku

ZAKÁZKOVÁ CASABLANCA
MAX. PLOCHA

Individuální rozměry zastřešení

BARVA
POČET MODULŮ

Možnost volby druhu a barvy krytiny
1

2

3

4

5

6

7

ALBIXON
Zastřešení
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DALLAS / DALLAS CLEAR
Máte slabost pro oblé tvary a ladné křivky?
Pak si zastřešení Dallas zamilujete. Jde o jeden z nejoblíbenějších modelů,
který zapadne do každé zahrady.

Silver elox

DB703

DALLAS A
MAX. PLOCHA

DALLAS CLEAR B
462 x 850 cm

BARVA

Silver Elox, DB703

Silver Elox, DB703

KOLEJIŠTĚ

AIR oboustranné

AIR oboustranné

KRYTINA MODULŮ

2)

DALLAS B

363 x 635 cm

POČET MODULŮ

1)

DALLAS CLEAR A

3

3

4

4

PK8 1)

PK4 2)

PK8 1)

PK4 2)

PK8 = Dutinkový polykarbonát čirý, tloušťky 8 mm s UV ochranou
PK4 = Plný polykarbonát čirý, tloušťky 4 mm s UV ochranou

ALBIXON
Zastřešení
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DALLAS NA ZEĎ
Jak nejlépe zastřešit bazén umístěný blízko stěny?
Řešením je Dallas na zeď, který vám na malé ploše nabídne nečekané
množství prostoru.

Dle aktuálního
vzorníku

ZAKÁZKOVÝ DALLAS NA ZEĎ
MAX. PLOCHA

Individuální rozměry zastřešení

BARVA
POČET MODULŮ

Možnost volby druhu a barvy krytiny
1

2

3

4

5

6

7

ALBIXON
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KLASIK / KLASIK CLEAR
Středně vysoké zastřešení bazénu.
Spojuje výhody nízkých i vysokých modelů. To je zastřešení Klasik, které vám bude
věrně sloužit po řadu let.

Silver elox

MAX. PLOCHA
BARVA

DB703

KLASIK S

KLASIK A

KLAS. CLEAR A

KLASIK B

KLAS. CLEAR B

KLASIK C

KLAS. CLEAR C

KLASIK D

331 x 420 cm

317 x 635 cm

317 x 635 cm

413 x 850 cm

413 x 850 cm

499 x 1060 cm

499 x 1060 cm

564 x 1276 cm

DB703

Silver Elox, DB703

KOLEJIŠTĚ
POČET MODULŮ
KRYTINA MODULŮ
1)
2)

DB703

AIR oboustranné

2

3

3

4

4

5

5

6

PK8 1)

PK8 1)

SAN 2)

PK8 1)

SAN 2)

PK8 1)

SAN 2)

PK8 1)

PK8 = Dutinkový polykarbonát čirý, tloušťky 8 mm s UV ochranou
SAN – Čirá deska tloušťky 4 mm

ALBIXON
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KLASIK PRO
KLASIK PRO CLEAR
Minimální výška a maximální odolnost vůči sněhové zátěži.
Po několika letech testování v severských podmínkách vám přinášíme odolné
bazénové zastřešení KLASIK PRO.
Oceníte jeho elegantní linie, odolnost i nízký profil.

DB703

MAX. PLOCHA
BARVA
KOLEJIŠTĚ
POČET MODULŮ
KRYTINA MODULŮ
1)
2)

KLASIK PRO B

KLASIK PRO CLEAR B

413 x 850 cm

413 x 850 cm

DB703

DB703

AIR oboustranné

AIR oboustranné

4

4

PK8 1)

PK4 2)

PK8 = Dutinkový polykarbonát čirý, tloušťky 8 mm s UV ochranou
PK4 = Plný polykarbonát čirý, tloušťky 4 mm s UV ochranou

ALBIXON
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MIAMI
Kvalita bez kompromisů, jedinečné barvy a vysoká odolnost.
To vše je zastřešení Miami, které vyrábíme 100% na zakázku.
Splní tak všechna vaše nejtajnější přání.

Dle aktuálního
vzorníku

ZAKÁZKOVÉ MIAMI
MAX. PLOCHA

Individuální rozměry zastřešení

BARVA
POČET MODULŮ

Možnost volby druhu a barvy krytiny
1

2

3

4

5

6

7

ALBIXON
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MONACO FUTURE
Podchozí zastřešení se stane nevšední ozdobou každé zahrady.
Bavte se s přáteli u bazénu, dovádějte s dětmi ve vodě, utužujte fyzičku kondičním
plaváním nebo tiše relaxujte bez ohledu na venkovní počasí.
Se zastřešením MONACO FUTURE můžete cokoli.

Dle aktuálního
vzorníku

ZAKÁZKOVÉ MONACO FUTURE
MAX. PLOCHA

Individuální rozměry zastřešení

BARVA
POČET MODULŮ

Možnost volby druhu a barvy krytiny
1

2

3

4

5

6

7

ALBIXON
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SYDNEY
Nízký profil, elegantní křivky a unikátní vzhled.
Designové zastřešení, které jsme pro vás vyvinuli ve spolupráci s návrháři
z automobilového průmyslu.

DB703

SYDNEY A
MAX. PLOCHA
BARVA

KRYTINA MODULŮ

SYD. BS

350 x 635 cm
DB703

KOLEJIŠTĚ
POČET MODULŮ

SYD. CLEAR A

SYD. CLEAR BS

SYDNEY B

400 x 740 cm

DB703

DB703

SYD. CLEAR B

400 x 850 cm

DB703

DB703

2)

SYD. CLEAR C

450 x 850 cm

DB703

DB703

DB703

AIR jednostranné, pouze jedna kolej pro největší modul (ostatní moduly jsou bezkolejové)
3

3

4

4

4

4

4

4

PK8 1)

PK4 2)

PK8 1)

PK4 2)

PK8 1)

PK4 2)

PK8 1)

PK4 2)

PK8 = Dutinkový polykarbonát čirý, tloušťky 8 mm s UV ochranou (Přední a zadní čelo vždy s výplní PK4)
PK4 = Plný polykarbonát čirý, tloušťky 4 mm s UV ochranou (Přední a zadní čelo vždy s výplní PK4)
Vodící kolejnice se nezapouští do terénu a lze ji umístit vlevo nebo vpravo, vždy s prodloužením.

1)

SYDNEY C

ALBIXON
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Krytina zastřešení – Technické detaily
Odolný polykarbonát
s UV stabilizací dokonale chrání váš bazén.

Konstrukce zastřešení je
tvořena vysoce odolnými
profily. Ty jsou ladně
zaoblené a procházejí
náročným testováním.

Kompaktní polykarbonát
Nejoblíbenější variantou je kompaktní
polykarbonát o síle 4 mm. Oblíbíte si jeho
elegantní vzhled a dokonalou průhlednost.
Samozřejmostí je UV ochrana.

Barvy profilů

Vyberte si ze 2 barevných variant.

U standardních zastřešení jsou barvy pevně dané, u zakázkových máte následující možnosti:

Čirý

Konstrukci zastřešení pro vás lakujeme odolnou práškovou barvou ve vlastní specializované a certifikované lakovně. Vybírat můžete ze
široké škály barev a dekorů.

Kouřový

Základní barvy:
Aretace zajišťují zastřešení
proti nechtěnému
pohybu. Pro ještě větší
bezpečnost doporučujeme
uzamykatelnou variantu.

Silver Elox

Dutinkový polykarbonát
Stálicí je dutinkový polykarbonát o síle
8 či 10 mm. Má vynikající izolační schopnosti
a poskytuje dostatek soukromí při koupání pod
zastřešením. Samozřejmostí je UV ochrana.
Zvolte si jednu ze 2 barevných variant.

Čirý

Díky kolečkům s nerezovými
zapouzdřenými ložisky je pohyb
zastřešení hračkou. Důmyslné háčky
brání zvednutí modulů.

Plně pochozí kolejiště Air se snadno
zapouští do úrovně terénu a vyniká
skrytými kotvícími prvky.

Barvy pro náročné:

Veškeré ostatní barvy dle aktuálního vzorníku firmy ALBIXON.

Antracit DB703

Doplňkové barvy:

Borovice

Carbon

Douglas

Dub Shire

Jilm

Kaštan

Ořech

Rovere

Zebrano

Zlatý dub

Zelená RAL 6005

Šedá RAL 7016

Bronzo

Bílá RAL 9016

Kouřový

Přijďte si prohlédnout náš vzorník.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Víte, že…
V naší nabídce naleznete tepelná čerpadla, filtrace či
bazénovovou chemii. Dále doplňky bez nutnosti instalace,
mezi něž patří například teploměry a vysavače. Nejoblíbenější
jsou pak zařízení za účelem zpříjemnění Vašeho pobytu
v bazénu, tedy masážní trysky, reflektory, protiproudy atd.

ALBIXON
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BAZÉNOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Nestačí vám bazény, technologie nebo zastřešení? Nám také ne!
Přinášíme vám kompletní škálu příslušenství pro váš bazén. Objednávejte z pohodlí
domova na www.bazeny.cz. Prozatím se podívejte na malou ochutnávku.
Bazénové roboty a vysavače

Filtrační čerpadla

Tepelná čerpadla

Pískové filtrace

Solničky

Bazénová chemie

UV lampy

Osvětlení

INOVACE

Víte, že…
Elektrický posuv MOOVER Splňuje vysoké
technologické nároky a díky svému patentovanému
řešení je použitelný nejen pro nové, ale také pro
jakékoli stávající zastřešení.

ALBIXON
Inovace

62

MOOVER
Elektrický posuv zastřešení bazénu.
Naslouchali jsme vám a ve spolupráci s konstruktéry z automobilového průmyslu jsme
vyvinuli autonomní motorizovaný pojezd, který namontujete k jakémukoli zastřešení. 1)
Nabíjí se solárně a jeho montáž zvládnete sami.

SPECIFIKACE
ROZMĚRY

Délka: 1157 mm | Šířka: 80 mm (bez pák a externích konektorů) | Šířka: 110 mm (s montážními pákami) | Výška: 163 mm

HMOTNOST

Hmotnost MOOVERu (vč. baterie): 27 kg | Hmotnost prodejního balení: 30 kg

POHON

Typ převodovky: šneková | Výkon motoru: 150 W

MOOVER lze instalovat na všechny typy kolejnicového zastřešení bez záporného dopadového úhlu. Produkt není určen pro
zastřešení na zeď.

1)

ALBIXON
Inovace
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MŘÍŽKA X-FLOW
Zakončení přelivového bazénu.
Plně skrytá vnější i vnitřní hrana bazénu, spolu s elegantními rohy mřížky,
dokonale dotváří celkový dojem z Vašeho přelivového bazénu. Zásluhou
kvalitního zpracování získáte lepší pocit při kontaktu s mřížkou. Nový nadčasový
design má vliv na lepší cirkulaci vody a tím pádem i její kvalitu.
Díky jednoduché instalaci již nemusíte používat žádnou bazénovou lemovku,
spojky nebo hliníkové profily. Zajisté také oceníte možnost výběru ze dvou
barevných variant, které vytvoří z přelivové mřížky X-FLOW designový doplněk
každé zahrady.
Mřížka X-FLOW je nyní standardní součástí všech našich přelivových
bazénů QBIG BENEFIT.

SPECIFIKACE
BARVA

Šedá | Bílá

ALBIXON
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HISTORIE SPOLEČNOSTI
1990

1996

Jaroslav a Libor
Smetanovi vyrobili svůj
první bazén. A brzy
nato založili společnost
Albion.

1997

K bazénům přibyla
i výroba zastřešení.

2011

2017
Přišli jsme s revoluční generací
bazénů ALBISTONE QBIG plus.
Ty v sobě již mají zabudované
ztracené bednění a šetří tím
zákazníkům čas a peníze.

Zřídili jsme práškovou lakovnu,
největší ve střední Evropě.
Lakovna pracuje z 80 procent
pro ALBIXON, zbytek tvoří
zakázky pro jiné firmy. Každý
rok jí projde 110 tun barvy.

2007

Albion se mění na ALBIXON. „Název
Albion odkazoval na Anglii, líbila se
nám tamní podnikatelská kultura a
svoboda. Lidé si nás ale pletli, takže
jsme přidali ‚x‘ a vznikl ALBIXON,“
vysvětlují zakladatelé firmy.

2004

2006

Stali jsme se předním
výrobcem bazénů a zastřešení
v Česku i celé Evropě.

2019
Jako jediní na trhu jsme
začali nabízet více než 5000
kombinací bazénových setů.

Rozšířili jsme se o divizi
IDEALCOVER.

Další rozšíření firmy, tentokrát
o divizi BRILIX specializovanou
na prodej vlastního bazénového
příslušenství a vířivek.

2020
Uvedení bazénu řady
BENEFIT na trh.

2021
Představení elektrického posuvu
zastřešení MOOVER. Motorizovaný
pojezd, který namontujete
k jakémukoli zastřešení se nabíjí
solárně a jeho montáž zvládnete sami.

