
Streha za bazen 

RASTLINJAK ali dejansko NAJBOLJŠA REŠITEV ZA SLOVENSKO PODNEBJE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

''Deset let sem rabila, da so me prepričali za streho na naš bazen,… sedaj je naš bazen uporaben! ''  M.T. Celje 

''Bazena brez strehe si sploh ne znam predstavljati, saj z bazenom praktično nimamo dela'' A.K. Novo Mesto 

''Priznam, investicija je bila zaradi strehe višja, kot smo prvotno računali, vendar ko se pogovarjam s kolegi, kateri imajo 

bazen brez strehe, imamo mi toliko manj stroškov in se lahko toliko več kopamo, da mi niti sekundo ni žal'' Z.D. Kranj 

''Ni boljše zaščite pred burjo kot streha, ko plavaš spodaj, sploh ne veš da zunaj piha in poletje se nadaljuje'' B.M. Lucija  

"Zaradi lokacije je naš bazen bil uporaben samo dva meseca. Sedaj se kopamo od maja do oktobra!" V.R. Postojna 

To je samo nekaj potrditev zadovoljnih strank, ki potrjujejo dejstvo, da je odločitev za bazensko streho smotrna. 

''Streha je kot rastlinjak!'' To je največkrat pomislek strank. 

Drži, nekatere strehe res dajejo videz rastlinjaka, vendar je ponudba danes tako široka in ponuja se toliko različnih 

modelov, kateri so atraktivni in dizajnersko dovršeni. Primer različnih rešitve strehe: 

  

 

 

 

 

Prednosti bazenskih streh 

• Podaljšanje kopalne sezone za 3-4 mesece 
• Brezplačno ogrevanje s soncem, izolacija 
• 100% varnostno pred padcem v vodo, zaklepanje 
• 90% manj čiščenja bazena, preventiva 
• 70% manj dela z bazenom,  
• 50% nižji tekoči stroški,  
• Kopanje pri zaprtem bazenu, prijetno 
• Najboljša rešitev za slovensko podnebje                                                                                                                          

N                                                                                                         Najbolj prodajan model: Nizka, prozorna, s stranskimi vrati 



Bazenska streha se je izkazala kot zelo uporabna nadgradnja bazena. Služi 

predvsem za PODALJŠANJE KOPALNE sezone in ni rešitev za kopanje 

pozimi. Brez dodatnega ogrevanja se v bazenu lahko kopa od sredine 

Aprila do konca Oktobra. Bazen pokrit z bazensko streho potrebuje manj 

rokovanja.  

Ali ste vedeli , da voda čez zimo pod streho ne zmrzne,  zato ni potrebno 

narediti prezimovanja bazena, bazen čez zimo normalno deluje kot v 

sezoni. To pomeni, da ne potrebujete: kompenzatorjev ledu, kemikalij za 

prezimovanje, dodatnega pokritja bazena, spomladi ni nuje po menjavi 

vode ter odpade spomladansko neželeno čiščenje bazena, veliko manj je 

dela in stroškov. Bazen ni več izpostavljen atmosferskim vplivom. 

  

Z leti se investicija v streho tudi finančno obrestuje, večji komfort in uporabno vrednost bazena dobite takoj! 

 

      Atributi kakovostne bazenske strehe: 

- Moderen zaokrožen ALU eloxiran profil 

- Blokada za prah in umazanijo 

- INOX vezni elementi 

- Protiprašno uležajena kolesa 

- Polikarbonatna zasteklitev vpeta med dve tesnili 

- Silikonska UV obstojna tesnila 

- Diskretne ključavnice, varne za uporabo 

- Sistem za samo aretiranje 

- Ključavnice za zaklepanje segmentov in vrat 

- Vrata morajo nuditi varen in udoben vstop v bazen pri zaprti strehi 

- Tirnice: nizke, komfortne, proti zdrsne, dvosmerne, ustrezno podaljšane, da se streha odmakne z bazena. 

- Odpiranje strehe mora biti izjemno lahkotno, kljub temu mora dajati občutek trdne konstrukcije. 

- Dizajn strehe je pomemben, saj bo streha edino kar se bo na vrtu od bazena videlo!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


