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Pro všechny bazény POHODA  
 

doporučujeme  
 

zastřešení bazénu TROPIKO 
 
 
 
Zastřešení bazénu TROPIKO je určeno pro zastřešení bazénů stojících na povrchu 
nebo zčásti či zcela zapuštěných do terénu. Zastřešení TROPIKO je určeno pro bazény 
do průměru až 5 m. Jednoduchá a přitom pevná konstrukce umožňuje velmi snadnou 
manipulaci se zastřešením všech rozměrů. Zastřešení TROPIKO dodáváme o průměrech 
3,6 m, 4,2 m, 5,0 m a 5,5 m. Montáž zastřešení nevyžaduje žádné stavební úpravy. 
 
 
Výběr velikosti zastřešení  
 
Pokud budete instalovat zastřešení bazénu TROPIKO na zapuštěný bazén, zvolte průměr 
zastřešení vždy minimálně o 50 cm větší. 
U bazénu polozapuštěného nebo volně stojícího počítejte s tím, že zastřešení je kulaté 
a směrem nahoru se zužuje. Průměr zastřešení v tomto případě musí být dostatečně větší. 
Nezapomeňte také na prostor pro skimmer a pro zapojení, případně umístění, filtrace.  
 
Tabulky doporučeného rozměru zastřešení naleznete na www.teply-bazen.cz  
 

Příklad výběru velikosti zastřešení bazénu TROPIKO: 

✓ Zapuštěný bazén POHODA průměr 5,0 m - zastřešení TROPIKO průměr 5,5 m. 

✓ Bazén POHODA průměr 4,5 m, výška nad terénem do 30 cm - zastřešení TROPIKO 

průměr 5,0 m / výška nad terénem 30 až 100 cm - zastřešení TROPIKO průměr 5,5 m. 

✓ Bazén POHODA průměr 4,0 m - zastřešení TROPIKO průměr 5,0 m. 

✓ Bazén POHODA průměr 3,0 m - zastřešení TROPIKO průměr 4,2 m. 

 
 
Zastřešení bazénu TROPIKO je vyrobeno v České republice. 
  
Výhradní prodejce výrobku je společnost:  
Systemia s.r.o., Smetanova 131, 250 82 Úvaly, Česká republika 
Příjem objednávek … www.teply-bazen.cz 
 

 

 
 

Záruční list a návod na montáž 
samonosného bazénu POHODA 

(typ kruhový) 
 
 
 

Pokyny pro užívání a ošetřování bazénu POHODA 
 
Bazén POHODA je vyroben z materiálu Plastel TE 62 (polyesterová tkanina oboustranně 
nanesená PVC).   
Vodorovná tuhost bazénu je zajištěna dvojitým obvodovým pláštěm a hydrostatickým 
tlakem vody. Svislá tuhost bazénu je zajištěna silonovými výztuhami zavařenými 
ve dvojitém plášti.  Mírné prohnutí výztuh v dolní části po napuštění bazénu není na závadu 
a je přípustné. 
 
 
Požadavky na plochu pro instalaci bazénu 
 
Plocha musí být v celém půdorysu vodorovná s výškovou tolerancí max. 20 mm. Pokud tato 
tolerance nebude dodržena, dojde po napuštění bazénu k jeho deformacím a k snížení 
vodorovné tuhosti bazénu. Mírné vyspádování podkladu dna (uprostřed s nejnižším 
bodem), Vám usnadní vyrovnání plastového dna bazénu. Jako podkladu může být použita 
travnatá plocha zbavená všech ostrých předmětů nebo pískový podklad z jemného písku. 
Pro dlouhodobější instalaci bazénu doporučujeme zlepšit kvalitu podkladu použitím 
podkladové krytiny geotextilie nebo polifoamu z naší nabídky.   
 
POZOR ! Nestavte bazén na nasypané vrstvy zeminy, pokud nejsou naprosto dokonale 
zhutněny. Vlivem hmotnosti vody v bazénu (několik tun) dojde ke stlačení podkladu a tím 
k deformaci bazénu. 
 
Bazén lze i částečně zapustit do země. V tom případě dbejte, aby hladina vody neklesla 
pod úroveň okolního terénu a k zásypu okolo bazénu použijte jemný písek. 
 
 
Montáž bazénu 
 
Předem položte případnou tepelnou izolaci či jinou podložku, např. geotextilii 
na připravenou plochu.  Po rozložení bazénu na připravenou plochu vyrovnejte dno bazénu 
tak, aby byly v maximální možné míře odstraněny vrásky dna. Upozorňujeme, že po 
napuštění 2 cm vody to již nelze udělat. Zvedněte stěny bazénu do přibližně svislé polohy 
a provizorně je zajistěte proti spadnutí v této poloze. Nyní můžete začít s napouštěním 
bazénu. Po napuštění asi 30 cm vody, již tlak vody v bazénu udrží stěny bazénu ve svislé 
poloze sám a můžete provizorní zajištění stěn odstranit. Výšku hladiny vody si můžete zvolit 
libovolně v rozmezí horní poloviny bazénu. Při intenzivním pohybu osob v bazénu 
doporučujeme snížit hladinu vody o cca 10 cm pod horní okraj bazénu.  
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Montáž bazénové technologie – skimmer a tryska 
 
Pro montáž skimmeru a trysky jsou určena předem označená silonová žebra v obvodovém 
plášti bazénu. V žebrech určených k montáži skimmeru a trysky jsou již předem předvrtané 
a vyřezané otvory potřebné k uchycení těchto zařízení. Tyto otvory jsou překryty obvodovým 
pláštěm a nejsou vidět.  
 
Při montáži skimmeru a trysky postupujte dle následujících bodů: 
1) Napusťte bazén dle výše zmíněného postupu, tak aby hladina vody byla cca 40 cm 

pod horním okrajem bazénu.  
2) Na žebru označeném skimmer nahmatejte předvrtané dírky (10x), které propíchněte 

a dle přiloženého nákresu připevněte skimmer pomoci přiložených šroubů. 
Nezapomeňte na těsnění. Po přišroubování skimmeru prořízněte vnitřní otvor 
15x15 cm do skimmeru. 

3) Na žebru označeném tryska nahmatejte předem proříznutý kruhový otvor. Do dvojitého 
pláště v místě předvrtaného kruhového otvoru prořízněte stejně velký otvor 
a namontujte trysku dle přiloženého nákresu. 

4) Skimmer a trysku propojte pomocí hadice s filtrací a poté dopusťte vodu na maximální 
hodnotu, která je naznačena na vnitřním rámečku skimmeru. 

 
POZOR !  Nikdy nemontujte skimmer s tryskou na bazén v nenapuštěném stavu.   
 
Skimmer a trysku nemusíte demontovat z bazénu při zimním uskladnění.  
 
Při celoročním provozu bazénu je nutné v měsících, kdy teplota klesá pod 0°C upustit vodu 
v bazénu tak, aby se ve skimmeru a trysce nedržela voda, mohlo by dojít vlivem zamrznutí 
vody k prasknutí zařízení.  
 
 
Postup při vypouštění a balení 
 

• Vodu lze vypustit pomocí ponorného čerpadla (podložte jej však, aby nedošlo 
k poškození dna bazénu). 

• Vodu lze vypustit nasáním vody do hadice a umístěním druhého konce pod úroveň 
bazénu. 

• Při poklesu výšky hladiny pod 30 cm dochází ke ztrátě samonosnosti pláště, který by 
se vám mohl sklopit dovnitř bazénu, a došlo by k vytékání vody různými směry. Proto 
opět zajistěte svislost pláště stejně jako při napouštění. 

• Po vypuštění vody doporučujeme bazén vytřít do sucha, nebo nechat oschnout. 
 
Pro uložení nebo transport doporučujeme tento postup k dosažení co nejmenšího rozměru 
„balíku“: 

• Sklopit plášť bazénu směrem na dno a srovnat do kruhového tvaru. 

• Přeložit na půl a to tak, aby výztuhy pláště protilehlých stěn ležely na sobě, nikoli 
v mezerách. 

• Z jedné strany srolujete do tvaru kornoutu, takto vzniklý „balík“ převažte a vložte 
do ochranného vaku. 

 
Ostatní zásady, které je nutno dodržet při používání bazénu 
 
o Horní okraj a výztuhy v plášti bazénu není přípustné zatěžovat naléháváním na bazén, 

vzpíráním se přes okraj, přichycováním dalších zařízení apod. 
o Bazén nesmí přijít do styku s ropnými produkty, rozpouštědly, kyselinami a podobně 

agresivními látkami. Čištění provádějte běžnými saponátovými prostředky nebo lihem.   
o K poškození bazénu může dojít i vlivem tepelného působení otevřeným ohněm, 

tepelným ohřívačem, cigaretou či jiným zdrojem tepla. 
o Vyvarujte se manipulace s ostrými předměty v blízkosti bazénu. 
 
 
Ošetřování vody v bazénu 
 
Pro příjemný pocit z koupání je důležité udržovat vodu v bazénu čistou a kvalitní. Ztráta 
čistoty a kvality se projevuje kalením a usazováním nečistot na dně a stěnách bazénu.  To 
je způsobeno mechanickými nečistotami, ale především mikroorganismy, které se ve vodě 
množí, umírají a zahnívají. 
 
Tento proces lze zpomalit nebo zastavit: 

• filtrováním vody, 

• osprchováním před vstupem do bazénu, 

• zakrývání hladiny neprůsvitnou plachtou, 

• použitím zastřešení bazénu TROPIKO (viz www.teply-bazen.cz), 

• používáním bazénové chemie (nepoužívat žádné „lidové“ prostředky jako SAVO 
apod., které snižují životnost bazénu a nejsou vhodné pro pokožku). 

 
Při dodržení všech uvedených podmínek provozu bazénu má výrobek minimální 
životnost 10 let.  
 
Veškerá případná mechanická poškození je schopen výrobce opravit, kontaktujte jej 
telefonicky. 
 
Na výrobní vady poskytuje výrobce záruku 4 roky ode dne prodeje při dodržení těchto 
pokynů pro užívání a ošetřování bazénu. 
 
Tyto pokyny jsou současně ZÁRUČNÍM LISTEM výrobku. 
 
 
Samonosný bazén POHODA je vyroben v České republice společností: 
KONTIS PRAHA, s.r.o., V mezihoří 2a (VZLÚ), 180 00 Praha 8, Česká republika 
Telefon pro záruční i pozáruční opravy: 491 786 151, 284 826 507 
Smluvním prodejcem výrobku je společnost:  
Systemia s.r.o., Smetanova 131, 250 82 Úvaly, Česká republika www.teply-bazen.cz 
 
 
Poznámka: Výrobce si vyhrazuje právo na provádění změn a úprav výrobku bez povinnosti 
aktualizace tohoto návodu. 
 


