
Pregled ponudbe bazenov                                                                 

 

 

Bazen zidan s stiropornimi zidaki in PVC folijo                                                                                                                                                                                      

� Neomejene možnosti oblike in prilagajanja 

� Nizki začetni stroški 

� Natančna in hitra gradnja 

• Organizacijsko in gradbeno zahtevna izvedba bazena 

• Omejena trajnost folije, draga sanacija 

• Površina folije je občutljiva na kvaliteto vode 

• Grobi spoji, kjer se nabira umazanija 

• Zahtevno čiščenje 

 

Compass Karbon-Keramičen bazen 

� Hitra vgradnja že v enem dnevu 

� Organizacijsko in gradbeno najmanj zahtevna  

           izvedba bazena – brez betonske plošče 

� Bazen vodotesen glede na podtalnico, hidrostatični ventil 

� Brezhibna tovarniška izdelava – kalupni izdelek 

� Odporna konstrukcija – keramično jedro – ni osmoze 

� Trajna investicija, najvišja garancija v bazenski branži 

� Konstrukcija odporna na klimatske spremembe 

� Visoka trdnost – s karbonskimi vlakni ojačan 

� Širok izbor patentiranih 3D barv –obstojne na bazenske kemikalije 

� Gladka površina brez por, katera zagotavlja enostavno čiščenje 

� Mehke zaobljene linije in edinstveni detajli prijazni do uporabnika 

• Omejene oblike in velikosti 

• Dostop do lokacije 

 

Poliesterski bazen 

� Nizka cena školjke 

� Tovarniško pred izdelan kalupni izdelek  

� Mehke zaobljene linije in detajli prijazni do uporabnika 

• Kratka življenjska doba, kratkoročna investicija 

• Višji stroški vgradnje – betonska plošča 

• Površina občutljiva na vodne kemikalije 

• S časom se iztroši, rizik mehurčkov osmoze na površini 

• Visoki stroški popravila oz. menjave 

 

 

 

 



Bazen iz Polipropilena 

� Nizka nabavna cena pred izdelanega bazena 

� Bazeni s skimerjem in prelivni bazeni 

� Izvedba po želji stranke, oblike, stopnice,… 

� Izvedba večjih bazenov na lokaciji 

� Hitra vgradnja z nizkimi stroški 

� Zaprta površina, enostavno za čistit 

� Homogen material brez plasti - neuničljiv 

• Površina občutljiva na vodne kemikalije 

• Površina občutljiva na UV žarke 

• Vidni spoji in zvari plošč 

• Višji stroški vgradnje – betonska plošča 

• Sanacija je nemogoča, ker z PP ni nič kompatibilno 

 

 

Betonski bazen s keramiko 

� Neomejene možnosti oblike in prilagajanja 

� Velika izbira barv, motivov in detajlov 

� Veliko rešitev prelivnega bazena 

• Najdražja izvedba bazena, vodotesen beton,  

posebna lepila… 

• Organizacijsko in gradbeno najzahtevnejša 

 izvedba bazena 

• Ni primeren za velika temperaturna nihanja 

• Nevarnost loma školjke, puščanje 

• Redno vzdrževanje keramike 

• Zahtevna kemijska priprava vode 

• Bakterije v fugah 

• Zahtevna sanacija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


