
Na zestaw składają się:

* folia PVC o gr. 0,6mm tzw. liner

* stalowa ściana ocynkowana o gr. 0,8mm

* profile montażowe do łączenia blachy

* profile górne i dolne do montażu linera

szerokość x 

długość 
m3 szerokość x długość m3 cena (1)

3,2 x 6,0 m 26 3,2 x 6,0 m 21 6 876,00 zł                  

3,5 x 7,0 m 33 3,5 x 7,0 m 27 7 936,00 zł                  

4,2 x 8,0 m 45 4,2 x 8,0 m 36 9 431,00 zł                  

(1)- cena uwzględnia nieckę, włókninę izolacyjną oraz materiały pomocnicze

Wyposażenie technologiczne

cena

2 698,00 zł                  

3 505,00 zł                  

Oświetlenie podwodne -  lampa 12V / 300W 354,00 zł                     

Transformator 12V / 300W 307,00 zł                     

Drabinka Uni 3 (zalecana do głębokości basenu 1,2 m) 910,00 zł                     

Drabinka Uni 4 (zalecana do głębokości basenu 1,5 m) 1 017,00 zł                  

Wyposażenie dodatkowe

Regulator basenowy pH/Rx do automatycznego pomiaru i dozowania chemii basenowej 6 396,00 zł                  

Folia sol. UVP (do podgrzewania wody przez promienie słoneczne i utrzymywania jej temperatury) 46,00 zł                       

Ręczna rolka zwijajaca do przykryć solarycznych UV - chromowana, stacjonarna 1 372,00 zł                  

5 001,00 zł                  

5 460,00 zł                  

6 536,00 zł                  

Odkurzacz ręczny do czyszczenia basenu w skład którego wchodzi: siatka, szczotka, tyczka, wąż. 325,00 zł                     

Zestaw startowy chemii basenowej 355,00 zł                     

UWAGI:

* ceny uwzględniają podatek VAT
* koszt montażu od 3.750,00 zł, w zależności od wielkości basenu i kosztu transportu
* w/w koszty nie obejmują robót budowlanych oraz wszelkich prac ziemnych

* zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
* oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego

* Prace nie objęte ofertą 

Basen ogrodowy typu PROFI

Basen o głębokości 1,5 m Basen o głębokości 1,2 m 

cena (1)

6 615,00 zł                                    

9 976,00 zł                                    

11 772,00 zł                                  

Przykładowy zestaw instalacji uzdatniania wody basenowej
Zestaw filtracyjny dobiera się odpowiednio 

do objętości basenu
Piaskowy zestaw filtracyjny D400 8m3/h, piasek kwarcowy, 

skimmer, dysze, kosz denny i elementy instalacji 

hydraulicznej.

Kpl. A                    18 - 26 m3

* zapewniamy typową dokumentację projektową wymaganą do zgłoszenia budowy

Zakres prac budowlanych do wykonania: wykop, zbrojona 
płyta denna o grubości 12 - 15 cm oraz ściany oporowe 
(mogą być wykonane jako wylewane w szalunkach lub 
murowane z bloczków TecnoBloc umozliwiających 
wykonanie zbrojenia). Baseny PROFI mogą być montowane 
na ziemi (tylko przy głębokości 1,2 m) lub jako częściowo 
zagłębione.

Piaskowy zestaw filtracyjny D500 12m3/h, piasek kwarcowy, 

skimmer, dysze, kosz denny i elementy instalacji 

hydraulicznej.

Kpl. B                    27 - 60 m3

Pompa ciepła typu powietrze-woda do podgrzewania wody 

basenowej typ on/off

do 26 m3

27 - 40 m3

41 - 60 m3


