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Zastrešenie bazénov Akypool ® 

Leto a kúpanie v bazéne k sebe neodmysliteľne patria.  
Príjemné osvieženie v optimálne teplej vode prispieva  
k celkovej pohode a relaxu. Klimatické podmienky nie je možné  
zatiaľ ovplyvniť, tak nie vždy počasie praje letným radovánkam.  
Riešením je práve zastrešenie bazénu.  
 
 
 
Hlavné výhody zastrešenia bazénov  
 

• Kúpanie od jari až do jesene za každého počasia 
• Úspora energií a nákladov – napr. pri výhreve vody v  bazéne 

či v zlepšovaní kvality vody v bazéne 
• Úspora času súvisiaca s údržbou bazénu 
• Bezpečnosť a súkromie 
 
 

Zastrešenie bazénu Vám spríjemní a pred ĺži letné radovánky v plnej miere !!! 
 
 
Konštrukcia zastrešenia bazénu  
 

Konštrukcia každého segmentu zastrešenia bazénu sa skladá z hliníkových 
a plastových profilov. Výplne sú z tepelne-izolačných polykarbonátových dosiek. 
Segmenty sú opatrené kolieskami, ktoré umožňujú ich jednoduchý pohyb 
v koľajišti. Koľajisko z eloxovaného hliníka a plastovej výplne je ukotvené 
k dlažbe z vnútornej strany bazénu. Tvar koľají napomáha k jednoduchej údržbe 
a čistení. Tesnenie segmentov zastrešenia bazénu je zaistené gumovou 
stierkou, ktorá tesní konštrukciu medzi sebou, steny segmentov sú vybavené 
kefkou. 
 

 
 
Výhody našej technológie  
 
Zastrešenie bazénov nie je na našom trhu žiadnou novinkou. Nám sa však podarilo novou technológiou 
dosiahnuť vysokej kvality a funkčnosti zastrešenia tak, aby produkt bol dostupný i tým užívateľom bazénov 
ktorí si ho doposiaľ nezabezpečili alebo nemohli zabezpečiť z ohľadom na cenu.  
 

• ľahká konštrukcia zastrešenia  – je vytvorená z plastových 
profilov vystužených hliníkovými 

• využitie pre zapustené i nadzemné bazény  – obidva čelá 
zastrešenia sú výsuvné 

• stavebnicový systém  – dodávka zastrešenia v kartónových 
krabiciach 

• jednoduchá montáž – k montáži zastrešenia nie je 
potrebná odborná firma, užívateľ ju v prípade záujmu 
zvládne sám za pomoci podrobného návodu ktorý je 
pribalený s materiálom  


