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

K bazénům přibyla 
i výroba zastřešení. 

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.

Rozšířili jsme 
se o divizi 
IDEALCOVER.

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

Přišli jsme s revoluční generací 
bazénů ALBISTONE QBIG plus, 
jenž v sobě již má zabudované 
ztracené bednění a šetří tím 
zákazníkům čas a peníze.

2006

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

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.

Uvedení více 
než 3000 
kombinací
bazénových 
setů.

„V osmdesátých letech jsme si s bratrem každý rok 

lámali hlavu, kam vyrazit s dětmi k vodě.  

Mnoho možností jsme tehdy neměli. Berounka 

byla studená i v létě, plavecký stadion v pražském 

Podolí nám nikdy k srdci nepřirostl a k moři se 

nedalo jezdit každý víkend. Tehdy jsme si řekli,  

že zkusíme vyrobit vlastní bazén. Oba jsme byli 

manuálně zruční, bratr navíc uměl i svářet.  

Tak jsme se do toho pustili. Překvapilo nás, že to 

nakonec nebylo moc složité.“

Jaroslav Smetana
Zakladatel společnosti

Historie  
společnosti ALBIXON
Příběh společnosti ALBIXON a.s. začal podnikatelským 
úsilím zakladatelů již v roce 1985. Po revoluci pak začali 
bratři Smetanovi v garáži svých rodičů vyrábět jedny 
z prvních bazénů v Československu. Byla to doba, kdy si 
každý chtěl dopřát trochu luxusu a bazén byl a je tako-
vým splněným snem mnohých z nás. Poptávka po kva-
litních bazénech ALBISTONE® a po službách, které k nim 
patřily, se neustále zvyšovala, a tak díky dobrému jménu 
na trhu firma dynamicky rostla. Patří také mezi přední 
výrobce bazénového zastřešení v Evropě a expanduje na 

další kontinenty. 

„Pro společnost ALBIXON a.s. jsou prioritou zájmy a 

potřeby jejich zákazníků. Hodnoty, které vyznáváme, jsou 

profesionalita, stabilita, zodpovědnost a důvěryhodnost. 

Naprostou samozřejmostí je vysoká kvalita výrobků a služeb“, 

říká zakladatel společnosti Ing. Jaroslav Smetana.

Snili o vlastním bazénu. Tak si ho vyrobili. 

Libor Smetana
Zakladatel společnosti

Více než 
zkušeností 25 let 
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Bazénové sety
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Uvažujete o koupi bazénu bez starostí? Využijte unikátní 

možnosti kompletní dodávky bazénu s veškerým 

příslušenstvím, zastřešením a technologickou šachtou.

Neváhejte a vyberte si řešení ALBIXON a užívejte si 

bezstarostnou zábavu.
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Bazénový set? 
Co to je?

Bazény 
Srdce vší vodní zábavy

›  6 velikostí

›  2 hloubky

›  2 barvy

›  skimmer nebo přeliv

Který bude ten váš? 
Vybírat můžete na stranách 16 - 23.

Technologie 
Motor, který pohání váš bazén

›  5 úrovní výbavy

›  podzemní i nadzemní varianta

›  2 barvy

Kolik komfortu si dopřejete? 
Podívejte se na stranu 24 a 25.

+ +

=

Vkusně namíchaný koktejl bazénu, technologické 

výbavy a zastřešení, který vám zachutná.

V nabídce máme přes 3000 kombinací.

Zastřešení 
Kabát na váš bazén

›  4 modely

›  3 barvy

›  2 druhy krytiny

Jaký střih zvolíte? 
Koukněte na strany 26 - 39.



Bazény
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Již 25 let nabízíme bazény nejvyšší světové kvality.

Ať už přelivové či skimmerové, bazény ALBISTONE®

se vždy přizpůsobí vašim potřebám a požadavkům.

14 15
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Přelivové bazény

Standardní bazény 
do setu i samostaně

Zakázkové bazény

Čistý design, voda až po okraj a pocit nekonečné 

hladiny. To a ještě mnohem víc jsou

přelivové bazény ALBIXON.

Nevybrali jste si? 

Na protější straně najdete zakázkové možnosti.

Délka: 2 - 12 m

Šířka: 2 - 5 m

Hloubka: 120 cm nebo 150 cm

Barva: světlemodrá, bílá, tmavěmodrá, světlezelená

Tvar: obdélník s ostrým nebo kulatým rohem

Rozměry: 3x6 m | 3.5x7 m | 4x8 m

Hloubka: 120 cm nebo 150 cm

Barva: světlemodrá nebo bílá

Tvar: obdelník s ostrým rohem
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Skimmerové bazény

Standardní bazény 
do setu i samostaně

*Některé barvy a hloubky jsou dostupné pouze 
u vybraných rozměrů bazénu.

Nevybrali jste si? Na protější straně 

najdete zakázkové možnosti.

Rozměry: 3x4 m | 3x6 m | 3,5x7 m | 4x8 m | 2,7x6 m | 3,45x8 m

Hloubka: 120 cm nebo 150 cm

Barva: světlemodrá nebo bílá

Tvar: obdelník s ostrým rohem

Zakázkové bazény

Lety prověřené bazény  tradiční konstrukce, to 

jsou skimmerové bazény ALBIXON.

Délka: 2 - 12 m

Šířka: 2 - 5 m

Hloubka: 120 cm nebo 150 cm

Barva: světlemodrá, bílá, tmavěmodrá, světlezelená

Tvar: obdélník s ostrým nebo kulatým rohem
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Vypláštěné bazény

Zakázkové bazény 
každý bazén je originál

Barvy fólií

Toužíte popustit uzdu své fantazie? Pak jsou bazény 

ALBIXON vypláštěné těžkou fólií právě pro vás!

Na možná technická omezení vás samozřejmě upozorníme.*

Rozměry: dle přání zákazníka

Hloubka: dle přání zákazníka (až 2 m)

Barva: přijďte si prohlédnout vzorník

Tvar: dle přání zákazníka*

max 200 cm

Na výběr máme mnoho dalších vzorů a barev.
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Síla a barva materiálu 

Bazény vyrábíme z materiálu ALBISTONE® o síle 6 nebo 

8 mm. Materiál dna může mít jinou tloušťku než materiál 

stěn. Pro návrh ideálního řešení vašeho bazénu nás 

neváhejte kontaktovat. Bazény nabízíme ve 4 barvách. 

Z technických a estetických důvodů nedoporučujeme 

kombinovat více barev v rámci jednoho bazénu (například 

modré dno a bílé stěny).

G1 PLUS A QBIG PLUS

Bazény G1 plus jsou základní řadou, vyráběnou 

tradičně s žebry a stěnami z materiálu o síle 

6 mm. Možným tvarem je obdélník s kulatým 

či ostrým rohem. Bazény QBIG plus představují 

naši vlajkovou loď. Jde o bazény s jedinečnou 

technologií ztraceného bednění, vyráběné stěnami 

z materiálu o síle 8 mm a ve tvaru obdélníku 

s ostrými rohy.

Přelivový žlábek

Přelivové bazény jsou opatřeny objemným 

přelivovým žlábkem, který zastává funkci 

vyrovnávací nádrže, jejíž potřeba tím odpadá. 

Přelivový žlábek je krytý odolnou přelivovou 

mřížkou.

Přelivová / lemová hrana 

Bazény mohou být vybaveny ergonomickým zakončením. 

U přelivových bazénů se jedná o přelivovou hranu, která 

zajišťuje plynulý přechod stěny bazénu v přelivovou mřížku. 

U skimmerových bazénů jde o lemovou hranu, která se 

používá v případě instalace bazénu, kdy jeho horní část 

nepatrně převyšuje okolní terén. Hrany jsou dostupné 

v modré a bílé barvě.

Technické detaily bazénů

thermokonstrukce 
o síle 25 cmmateriál 

ALBISTONE®

Přelivový 
žlábek

Přelivová 
mřížka

Světle modrá

přelivová/
lemová hrana

stěna bazénu

Bílá Světle zelenáTmavě modrá
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Schody 
rovné přes 

roh levé

TOP   PRODUKT

Schody 
kruhové 

uprostřed

Schody 
kruhové 

uprostřed

Schody 
rovné přes 

roh levé

Schody 
obdélníkové 

Schody 
obdélníkové 

Schody
obdélníkové 
v rohu pravé

Schody 
obdélníkové 
v rohu pravé

Schody 
rovné přes 
roh pravé

TOP   PRODUKT

Schody 
kruhové 

pravé

Schody 
kruhové 

pravé

Schody 
rovné přes 
roh pravé

Schody 
obdélníkové 
v rohu levé

Schody 
obdélníkové 
v rohu levé

Schody 
kruhové 

levé

Schody 
kruhové 

levé

Obdélník s ostrými rohy Obdélník s oblými rohy*

Nabízené tvary bazénů 
a schodů
Níže naleznete standardně nabízené tvary bazénů a schodů, vždy doplněné i přesným 

názvem pro usnadnění komunikace.

*Pouze bazény G1 plus.
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Šachty v našem 
nabídkovém portfoliu 
jsou vyrobené z vysoce 
odolného materiálu a 
osazené prvotřídními 
komponenty. Navíc 
mají jedno obrovské 
plus – stačí je jednoduše 
propojit s bazénem 
a zdrojem elektrické 
energie. Kompletní výběr 
veškerých komponentů 
potřebných k provozu 
bazénu za vás totiž 
předinstalujeme my, 
takže šachtu můžete 
začít okamžitě používat.

Typizované šachty
Aby vám bazén poskytoval veškerý komfort, který od něj očekáváte, neobejde se bez 

potřebného technického příslušenství. K umístění veškeré bazénové technologie 

slouží tzv. technologická šachta, která představuje bezpečné a lehce přístupné 

úložiště a zároveň je vzhledem ke svému umístění v bezprostřední blízkosti bazénu 

okamžitě přístupná. 

bazénová filtrace

elektrický rozvaděč

technologická šachta čerpadlo protiproudu

chlorátor

Technologické stěny
Veškeré technologické šachty, které neobsahují čerpadlo protiproudu, nyní nabízíme 

i v nadzemním provedení jako technologické stěny. V případě umístění bazénové 

technologie například v garáži nebo zahradním domku se jedná o ideální řešení.

›  odolný rám v elegantní bílé barvě
›  úprava vody UV lampou či chlorátorem

›  3 modely technologické stěny
›  levé a pravé provedení
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Zastřešení
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Bezpečnost, úspora a prodloužení sezóny. To jsou naše 

hlavní důvody pro pořízení zastřešení bazénu ALBIXON. 

Jaké jsou ty vaše?

30 31
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Casablanca
Infinity

Pokud vás přitahují decentní a zároveň rafinované tvary, 

je Casablanca Infinity to pravé! Nízké zastřešení, které v zahradě 

působí na první pohled nenápadně, totiž skýtá mnohá překvapení, 

díky kterým zaujme každého. Lomená čirá krytina, futuristický 

karbonový vzhled či nízké koleje Air jsou toho důkazem.

32 33
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Casablanca

Dominanta vaší zahrady - to je zastřešení Casablanca.

Je nejen důstojným zastřešením bazénu, ale prostorem pro 

celoroční použití. Už nemusíte řešit, jaké je počasí, 

když se chcete s přáteli bavit u bazénu.

34 35
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Dallas
Dallas Clear

Pokud máte rádi oblé tvary a ladné křivky, je Dallas 

nejlepším řešením. Zastřešení bázenu Dallas je jedním 

z nejoblíbenějších modelů a hodí se do každé zahrady.

36 37
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Klasik
Klasik Clear

Středně vysoké zastřešení, které sedne každému. Klasika, 

která neomrzí, to je zastřešení Klasik. Zvolte si zastřešení, 

které vám bude věrně sloužit mnoho let.
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Klasik Pro

Rádi bychom vám představili nový model z řady ALBIXON BOX, 

zastřešení Klasik Pro. Nenechte se zmást, jedná se opravdu o zastřešení 

Klasik. Velká zastřešená plocha, minimální výška, maximální odolnost 

vůči sněhové zátěži, snadná a rychlá montáž – to jsou hlavní přednosti 

zastřešení Klasik Pro. Po 3 letech testování v severských podmínkách 

vám přinášíme nové odolné bazénové zastřešení Klasik Pro. Jeho hlavní 

výhodou je především nízký profil a elegantní linie.
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Konstrukce zastřešení

›    vysoce odolné profily
›   zaoblený tvar
›    prochází náročnými 

zátěžovými testy

Kolejiště Air se snadno 
zapouští do úrovně 
terénu, je plně pochozí 
a kotvící prvky jsou skryté.

Kolečka s nerezovými 
zapouzdřenými ložisky 

se snadno posouvají.  
Součástí jsou háčky 

protizvednutí modulů.

Kompaktní polykarbonát 
s UV stabilizací dokonale 

chrání bazén.

Technické detaily zastřešení Krytina a barvy

Kategorie 1: Kategorie 2:

Kategorie 3:

Kompaktní polykarbonát

Barvy profilů

Využíváme dvoustěnný dutinkový 
polykarbonát o síle 8 mm a 10 mm. 
Tato krytina se vyznačuje extrémní 
odolností a vysokou izolační 
schopností. Samozřejmostí je UV 
ochrana. Na výběr jsou 2 barevné 
odstíny. A představujeme vám novinku 
– vzhled Hammer Finish!

Standardně využíváme kompaktní 
polykarbonát o síle 4  mm. Tato 
krytina je typická svým elegantním 
vzhledem a dokonalou průhledností. 
Samozřejmostí je UV ochrana. 

Nabízíme standardní odstíny i zakázkové 
barvy a dekory, jimiž dokážeme vzhled 
zastřešení přizpůsobit barvě vašeho 
domu či okenních rámů. U sériových 
zastřešení jsou barvy pevně dané. 
U zakázkových zastřešení jsou barevné 
možnosti následující: Veškeré ostatní barvy dle aktuálního vzorníku firmy ALBIXON.

Silver Elox Zlatý dub

Antracit DB703

Ořech Šedá RAL 7016Bronzo

Jilm Zelená RAL 6005Karbon Bílá RAL 9016

Dutinkový polykarbonát

kouřovýčirý
Hammer 

Finish

čirý kouřový



Wellness
Více než dovádění v bazénu vás láká uvolnění v horké vodě plné 

bublin? Právě pro vás jsou tu vířivky ALBIXON a Jacuzzi! Vyberte 

si modely pro 3 – 6 osob v moderních barvách a s nejnovějšími 

prvky výbavy. Která vířivka bude ta vaše?
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Příslušenství
Pro váš bazén i zastřešení nabízíme veškeré příslušenství a 

spotřební materiál. Vše dostupné kliknutím na www.bazeny.cz
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Tepelná čerpadla

Filtrační čerpadla

Chlorátory

Vysavače

Filtrace

Osvětlení
UV lampy



ALBIXON CZ
ALBIXON a.s., Zbraslavská 55, 
159 00 Praha 5, Česká republika

Ústí n. Labem

Ml. Boleslav

Praha

Osov

Plzeň

České Budějovice

Vlašim

Pardubice

Ostrava

Olomouc

Brno

Jihlava

Liberec

Jičín

Trutnov

Chomutov

Sokolov
Rakovník

Klatovy

Písek

Tábor

Kutná Hora

Kolín

Humpolec
Pelhřimov

Benešov
Svitavy

Šumperk Bruntál

Znojmo

Telč Třebíč

Velké Meziříčí

Břeclav

Val. Meziříčí

Veselí 
n. Moravou

Třinec

Hradec Králové

Karlovy Vary

VYVINUTO PRO RADOST

V katalogu jsou použity ilustrační fotografie. Společnost ALBIXON a.s. 
si s ohledem na vývoj a zdokonalení výrobků, balení i technologických 

postupů vyhrazuje právo na změny veškerých údajů, uvedených v tomto 
katalogu, a to bez předchozího upozornění. Chyby v sazbě i tisku vyhrazeny.

www.ALBIXON.cz 
www.BAZENY.cz


