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NADZEMNÍ BAZÉNY Marimex
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                       Nadzemní bazény

Nadzemní bazény

Bazény s pevnou konstrukcí - ORLANDO
Nadzemní bazény Orlando mají pevnou konstrukci. Jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plechu, jehož 
povrch je opatřen galvanizací. Konstrukce je pevná a odolná. Bazén chrání antikorozní nátěr, fólie je 
mrazuvzdorná. Orlando je tak možné nechat na zahradě i mimo koupací sezonu. Ušetříte tím čas při 
montáži, demontáži a případné peníze za vodu. Nově bazény Orlando umožňují buď částečné nebo 
celkové zapuštění do země.

Bazény s kovovou konstrukcí - FLORIDA
Bazén Florida s pevnou konstrukcí je vhodný nejen pro děti, ale i pro dospělé. Osvěžení v horkých 
letních dnech tento model nabízí zkrátka každému, kdo si jej pořídí. Bazén Florida je velice jednoduchý 
na montáž a údržbu.

Pořiďte si ideální bazén na zahradu. Nadzemní bazény Marimex jsou oblíbené díky své kvalitě 
a dostupnosti – nejsou finančně, ani prostorově náročné, nežádají si velké terénní úpravy.
Vlastní nadzemní bazén na zahradu si tak dokáže postavit naprosto každý.

Velikost a provedení nadzemních bazénů

Tvary bazénů jsou různé a záleží na konkrétních požadavcích zákazníka. Důležité je, aby na zahradě 
působil přirozeně a zapadl do okolního prostoru.

Snadno si vyberete oválný bazén nebo kruhový bazén, ale i jiné tvary v rozličných velikostech. 
Minimální hloubka bazénu by měla být kolem jednoho metru. Pro rodinné koupání se hodí bazény 
s většími rozměry. Například plavcům budou vyhovovat spíše obdélníkové bazény. Výběr bazénu závisí 
na prostoru, který si vyhradíte pro jeho umístění.

Oblíbené druhy nadzemních bazénů

Bazény s nafukovacím límcem - TAMPA
Nejprodávanější. Nejoblíbenější. Nejsnazší na postavení. Nafukovací bazén Tampa drží několik Nej na 
české bazénové scéně. Nafukovací bazén Tampa díky své pružné konstrukci má vyšší bezpečnost a je 
vhodný pro rodiny s dětmi. Upoutají svou jednoduchou montáží bez velkých stavebních úprav a nízkou 
cenou. Postupným naplněním vodou se bazén sám vytvaruje a bez námahy je připraven k použití.
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                       Bazény TAMPA

Bazény TAMPA
Připojení filtrace: 
K bazénu můžete připojit libovolnou 
kartušovou či pískovou filtraci z naší nabídky. 
Pro napojení filtrace jsou připraveny 
průchody stěnou bazénu o průměru 32 mm 
(5/4“), které nejsou součástí balení.

Bazén Tampa se řadí mezi nejprodávanější 
a nejoblíbenější bazény v České republice. Koupání 
ve vlastním bazénu si může dopřát opravdu každý. 
Předností bazénu Tampa je nízká cena, snadná 
údržba i rychlé zprovoznění. Stačí jen připravit místo 
na bazén, rozvinout bazénovou podložku, bazén 
rozbalit, nafouknout horní límec a začít napouštět 
vodu. Stoupající voda sama bazén postaví. Od 
vybalení bazénu můžete do 10 minut napouštět vodu. 
Bazén je nutné po skončení bazénové sezony vyčistit, 
vypustit, vysušit a uklidit na suché, nemrznoucí 
místo. Správnou údržbou prodloužíte životnost 
bazénu. Doporučujeme bazén po koupání zakrývat 
krycí plachtou, která nejen zabrání znečištění bazénu 
z vnějšího prostředí (listí, hmyz...), ale zamezuje 
i odpařovaní vody. Použití solární krycí plachty zajistí 
navíc ohřev vody slunečními paprsky.
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Bazén Tampa lze postavit bez stavebních úprav pozemku. Stačí pouze nafouknout horní prstenec 
a začít napouštět vodu. Stoupající vodní hladina sama vytvaruje stěny bazénu.

Díky absenci pevných prvků a ostrých hran je bazén vhodný i pro menší děti (samozřejmě pod 
dohledem rodičů). Nehrozí v něm úder o konstrukci, nebo stěnu.

Bazén stojí na zahradě pouze v období koupací sezóny. Jakmile přijde zima, uvolní prostor na zahradě 
jiným aktivitám. Díky tomu může být každé léto snadno postaven jinde.

Jednoduchá montáž

Výhody bazénů Tampa

Bezpečnost

Sezónnost

                       Bazény TAMPA

10340247    Bazén Tampa 1,83 x 0,51 m PLAMEŇÁK bez přísl.

10340248    Bazén Tampa 1,83 x 0,51 m ŽELVA bez přísl.

10340262    Bazén Tampa 2,44 x 0,61 m bez přísl.

10340230    Bazén Tampa ovál 3,05 x 5,49 x 1,07 m bez přísl.

10340249    Bazén Tampa 3,05 x 0,76 m RATAN bez přísl.

10340016    Bazén Tampa 3,05 x 0,76 m bez přísl.

10340014    Bazén Tampa 3,05 x 0,76 m s kartušovou filtrací

10340273    Bazén Tampa 3,05 x 0,76 m bez přísl.

103400411    Bazén Tampa 3,66 x 0,91 m bez přísl.

10340218    Bazén Tampa 3,66 x 0,91 m RATAN bez přísl.

10340219    Bazén Tampa 4,57 x 1,22 m bez přísl

10340023    Bazén Tampa 4,57 x 1,22 m s kartušovou filtrací

Kód zboží Název produktu Tvar

kruh růžová 1,83 0,51 0,90

0,90

1,90

4,50

4,00
4,00

7,10

7,10

14,10
14,10

3,90

11,50

0,51

0,61

1,07

0,76

0,76

0,76

0,76

0,91

0,91

1,22
1,22

1,83

2,44

3,05

3,05
3,05

3,05

3,66

3,66

4,57
4,57

3,05 x 5,49

zelená

modrá

modrá

modrá

modrá

modrá

modrá

modrá
modrá

ratan

ratan

kruh

kruh

kruh

kruh

kruh

kruh

ovál

kruh

kruh

kruh

kruh

Barva Výška (m) Celkový objem vody
v bazénu (m3)

Průměr
bazénu (m)

Jednoduchá
montáž Sezónnost
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                       Bazény FLORIDA

Bazén Florida se řadí mezi velmi oblíbené nadzemní 
bazény v České republice. Koupání ve vlastním velkém 
bazénu si může dopřát opravdu každý. Předností 
bazénu Florida je výhodná cena, snadná údržba, 
stabilita konstrukce, široká hladina vody i snadné 
zprovoznění. Stačí jen připravit místo na bazén, 
rozvinout bazénovou podložku, bazén rozbalit, 
sestavit podpěrnou konstrukci, na kterou se navlékne 
bazénová folie. Od vybalení bazénu můžete do 30 
minut napouštět vodu. Bazén je nutné po skončení 
bazénové sezony vyčistit, vypustit a uklidit na suché, 
nemrznoucí místo. Správnou údržbou prodloužíte 
životnost bazénu. Doporučujeme bazén po koupání 
zakrývat krycí plachtou.

Bazény FLORIDA

Připojení filtrace: 
Pro kvalitní údržbu čistoty vody 
doporučujeme k bazénu připojit 
kartušovou nebo pískovou filtraci. 
Pro napojení filtrace jsou připraveny 
průchody stěnou bazénu o průměru 32 mm 
(5/4“).

Bazénová folie:
Laminovaná folie bazénu Florida je 
trojvrstvá, vyztužená polyesterovou 
tkaninou. Síla podlahy je 0,27 mm a stěny
0,5 mm. Kvalitní zpracování zajistí 
dlouhodobé bezproblémové užívání bazénu.
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                       Bazény FLORIDA

DESIGN
CIHLA

DESIGN
RATAN

DESIGN
TRANSPARENTNÍ

DESIGN
KÁMEN

Bazén Florida lze postavit bez stavebních úprav pozemku. Stačí pouze postavit nosnou konstrukci 
a napnout na ni bazénovou fólii. Do 30 minut od vybalení bazénu se může napouštět voda.

Bazénovou plachtu vypíná pevná kovová konstrukce, která umožňuje, aby byly bazény vyráběny i ve 
velkých rozměrech. Široká vodní plocha tak poskytuje dostatečný prostor ke koupání.

Bazén stojí na zahradě pouze v období koupací sezóny. Jakmile přijde zima, uvolní prostor na zahradě 
jiným aktivitám. Díky tomu může být každé léto snadno postaven jinde.

Jednoduchá montáž
Výhody bazénů Florida

Stabilita a velikost

Sezónnost

10340067      Bazén Florida 1,50 x 2,20 x 0,60 m bez přísl.

10340165     Bazén Florida 2,00 x 3,00 x 0,75 m bez přísl.

10340232     Bazén Florida 2,44 x 0,76 m bez přísl. 

10340192 Bazén Florida 3,05 x 0,91 m bez přísl.

10340235     Bazén Florida 3,05 x 0,91 m RATAN bez přísl.

10340245 Bazén Florida 3,05 x 0,91 m KÁMEN bez přísl.

10340267 Bazén Florida 3,05 x 0,91m TRANSPARENTNÍ bez přísl.

10340092 Bazén Florida 3,05 x 0,76 m bez přísl.

10340257 Bazén Florida 3,05 x 0,76 m BEACHSIDE bez přísl.

10340272 Bazén Florida 3,05 x 0,76 m bez přísl.

10340213 Bazén Florida 3,66 x 0,99 m RATAN bez přísl.

10340243 Bazén Florida 3,66 x 0,99 m CIHLA bez přísl.

10340246 Bazén Florida 3,66 x 0,99 m bez přísl.

10340193 Bazén Florida 3,66 x 1,22 m bez přísl.

10340236 Bazén Florida 3,66 x 1,22 m RATAN bez přísl.

10340266 Bazén Florida 3,66 x 1,22 m KÁMEN bez přísl.

10340038 Bazén Florida 4,57 x 1,22 m s kartušovou filtrací

10340038 Bazén Florida 4,57 x 1,22 m s kartušovou filtrací

Kód zboží Název produktu Tvar

kruh

kruh

růžová

růžová

1,83

1,83

0,51

0,51

0,90

0,90

0,90

0,90

1,90

1,90

4,50

4,50

4,00

4,00

4,00

7,10

7,10

14,10

14,10

3,90

11,50

11,50

0,51

0,51

0,61

0,61

1,07

1,07

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,91

0,91

1,22
1,22

1,83

1,83

2,44

2,44

3,05

3,05

3,05

3,05

3,05

3,05

3,66

3,66

4,57
4,57

3,05 x 5,49

3,05 x 5,49

zelená

zelená

modrá

modrá

modrá

modrá

modrá

modrá

modrá

modrá

modrá

modrá
modrá

ratan

ratan

ratan

kruh

kruh

kruh

kruh

kruh

kruh

kruh

kruh

kruh

ovál

ovál

kruh

kruh

kruh

kruh

kruh

Barva Výška (m) Celkový objem vody
v bazénu (m3)

Průměr
bazénu (m)

Jednoduchá
montáž Sezónnost

Stabilita
a velikost
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Bazény FLORIDA PREMIUM

                       Bazény FLORIDA

10340250    Bazén Florida Premium Greywood 4,57 x 1,22 m s KF

10340251    Bazén Florida Premium Greywood 5,49 x 1,22 m s KF

10340226  Bazén Florida Premium ovál 5,03 x 2,74 x 1,22 m s KF

10340225    Bazén Florida Premium ovál 6,10 x 3,05 x 1,22 m s KF
10340179  Bazén Florida Premium 2,00 x 4,00 x 1,00 m s KF

10340215  Bazén Florida Premium 2,15 x 4,00 x 1,22 m bez přísl.

10340050  Bazén Florida Premium 2,74 x 5,49 x 1,32 m s PF

10340258  Bazén Florida Premium 2,00 x 4,00 x 1,22 m s KF

10340214  Bazén Florida Premium 4,88 x 1,22 m bez příslušenství

10340037  Bazén Florida Premium Grey 4,88 x 1,22 m s PF a přísl.

10340259  Bazén Florida Premium CLEARVIEW 4,88 x 1,22 m s KF

10340260  Bazén Florida Premium Grey 5,49 x 1,32 m s PF a přísl.

10340261  Bazén Florida Premium Grey 7,32 x 3,66 x 1,32 m s PF

Kód zboží Název produktu Tvar

kruh šedá

šedá

1,22

1,22

1,22

4,57 16,80

31,80

26,40

13,40

6,80

8,40
17,20

19,10

19,20

19,00
26,40

8,40

18,20

1,22

1,22

1,22

1,22

1,22

1,22

1,22

1,32

1,32

1,32

5,49

5,03 x 2,74

6,10 x 3,05

2,00 x 4,00

2,15 x 4,00

2,74 x 5,49

2,00 x 4,00

7,32 x 3,66

4,88

4,88

4,88
5,49

šedá

sv. šedá

sv. šedá

ratan

šedá

sv. šedá

ratan

šedá
sv. šedá

sv. šedá

šedá

ovál

obdélník

obdélník

obdélník

obdélník

obdélník

kruh

kruh

kruh

ovál

kruh

kruh

Barva Výška (m) Celkový objem vody
v bazénu (m3)

Průměr
bazénu (m)

Vysvětlivky: KF – kartušová filtrace
PF – písková filtrace



8

Bazény ORLANDO

Připojení filtrace: 
Pro kvalitní údržbu čistoty vody 
doporučujeme k bazénu připojit kartušovou 
nebo pískovou filtraci. Pro napojení filtrace 
jsou připraveny průchody stěnou bazénu, 
na které se napojí skimmer Olympic a na 
něj hadice o průměru 32 mm (5/4“).  Pro 
kvalitnější a rychlejší filtraci doporučujeme 
zakoupit filtraci pískovou.

Bazénová folie:
Bazénová folie změkčeného PVC. Síla 
podlahy i stěny folie je 0,225 mm. 
Kvalitní zpracování zajistí dlouhodobé 
bezproblémové užívání bazénu.

                       Bazény ORLANDO

Bazén Orlando je bazén určený pro celoroční 
provoz. Po koupací sezoně ho není nutné rozebírat 
a uklízet, ale stačí jej patřičně zazimovat a další 
rok před koupací sezonou odzimovat a začít znovu 
používat. Koupání ve vlastním velkém bazénu si může 
dopřát opravdu každý. Předností bazénu Orlando 
je stabilní a pevná konstrukce, galvanizovaná 
bazénová stěna, široká hladina vody i snadné 
zprovoznění. Stačí jen připravit místo na bazén, 
rozvinout bazénovou podložku, bazén rozbalit 
a sestavit. Od vybalení bazénu můžete do 120 
minut napouštět vodu. Stěny bazénu jsou vyrobeny 
z ocelového plechu s antikorozní úpravou, bazénová 
folie je odolná proti mrazu. Doporučujeme bazén po 
koupání zakrývat krycí plachtou. Bazénová folie je 
výměnná - při poškození bazénu si ji můžete koupit 
jako náhradní díl. Nově bazény Orlando umožňují buď 
částečné nebo celkové zapuštění do země.



9

                       Bazény ORLANDO

Bazén Orlando sestává z fólie napnuté na pevných ocelových plátech. Díky tomu je vysoce stabilní 
a zároveň odolný vůči mechanickému poškození.

V případě dodržení odborných pokynů na úpravu pozemku je možné bazén částečně, nebo úplně 
zapustit do země. Vznikne tak dojem upravené zahrady bez narušení terénu.

Vzhledem k vlastnostem konstrukce, bazén zůstává na zahradě po celý rok. V zimním období se pouze 
částečně upustí voda, odpojí příslušenství a bazén se pomocí přípravků bazénové dezinfekce zazimuje.

Odolnost
Výhody bazénů Orlando

Možnost zapuštění

Celoroční řešení

10340197     Bazén Orlando 3,66 x 0,91 m s přísl.

10300007   Bazén Orlando 3,66 x 0,91 m bez přísl.

10300018     Bazén Orlando 3,66 x 0,91 m bez přísl. - motiv bílý

10340194   Bazén Orlando 3,66 x 1,07 m bez přísl.
10340263   Bazén Orlando 3,66 x 1,22 m bez přísl. - motiv RATAN

10340198   Bazén Orlando 4,57 x 1,07 m s přísl.

Kód zboží Název produktu Tvar

kruh modrá 0,91

0,91

0,91
1,07

1,07

3,66

3,66

3,66

3,66

3,66

4,57

8,00

8,00

8,00

11,30

15,20

10,40

1,22

modrá

modrá

šedá

modrá

ratan

kruh

kruh

kruh

kruh

kruh

Barva Výška (m) Celkový objem vody
v bazénu (m3)

Průměr
bazénu (m)

Odolnost

365
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                       Bazény ORLANDO

Bazény ORLANDO PREMIUM

10310021  Bazén Orlando Premium 5,48 x 1,22 m bez přísl.

10340196    Bazén Orlando Premium DL 3,66 x 5,48 m bez přísl.

10340265  Bazén Orlando Premium DL 3,66 x 7,32 x 1,22 m bez přísl.

10340264  Bazén Orlando Premium DL 4,60 x 1,22 m bez přísl.

Kód zboží Název produktu Tvar

kruh šedá 0,91

0,91

0,91
1,07

3,66

3,66

3,66

3,66

8,00

8,00

8,00

10,40

šedá

šedá

ratan

ovál

ovál

kruh

Barva Výška (m) Celkový objem vody
v bazénu (m3)

Průměr
bazénu (m)



11

                       Dětské bazénky

Dětské bazénky
Dětské nafukovací bazénky jsou vděčným zdrojem zábavy a osvěžení pro nejmenší členy rodiny. Jsou 
vhodné jak na zahradu a terasu, tak i balkón. V nabídce najdete bazénky různých základních tvarů, ale 
také bazénky s hravými motivy a nafukovacími prvky v podobě stříšek a dalších detailů.

Péče o dětský bazének je velmi snadná. Materiál, ze kterého je vyroben, se jednoduše čistí. Voda se 
upravuje a uchovává bezpečná pomocí speciálního bezchlorového přípravku pro dětské bazénky. A ve 
chvíli, kdy je potřeba uvolnit místo jiným aktivitám, bazének stačí vyfouknout a uklidit.

Zábava
SNADNÁ
ÚDRŽBA
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                       Dětské bazénky

Jednoduše se nafoukne, napustí trochou vody a je připraven k použití. Jakmile přijde čas na 
uskladnění, stačí ho vyfouknout, vysušit a složit.

K malým bazénkům není potřeba připojovat filtraci, ani další příslušenství. Voda se ošetřuje pouze 
bezchlorovou dezinfekcí, která vodu pročistí a uchová bezpečnou.

V nafouknutém stavu bazének nezabere příliš místa, ale zato poskytne spousty zábavy. Rozměry 
nejmenších bazénků se pohybují kolem 80 cm v průměru.

Rychlost instalace
Výhody dětských bazénků

Péče o vodu

Skladnost

11630009 Bazén Aquarium nafukovací

11630008 Bazén Baby malý 86 x 25 cm

11630084 Bazén Baby velký 114 x 25 cm

11630074 Bazén Laguna nafukovací
11630072 Nafukovací bazén Marina

11630247 Nafukovací dětský bazén se stříškou - muchomůrka

11630075 Nafukovací bazén - tropický útes

Kód zboží Název produktu Tvar

čtverec barevný

barevný

barevný

barevný

barevný

barevný

barevný

0,501,59 x 1,59

0,501,75 x 2,62

0,451,83 x 3,05

0,501,83 x 3,05

0,250,86

0,251,14

0,891,02

0,40

0,07

0,136

0,50

0,45

1,00

0,75

kruh

kruh

kruh

obdélník

obdélník

obdélník

Barva Výška (m) Celkový objem vody
v bazénu (m3)

Průměr
bazénu (m)
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Bazén je vyroben z odolného plastu se zesílenými bočnicemi. Je velmi stabilní i bez vzduchových komor 
a kovových konstrukcí. Má hladký povrch, dá se snadno očistit a díky výpusti z něj lze jednoduše vylít 
vodu. Aby byl zachován tvar bazénu, doporučuje se plnit maximálně ze 60% vodou.

Bazén je dodáván v brašně, která usnadňuje jeho uskladnění. Díky dvěma pevným popruhům zároveň 
i přenos. Po použití a vyschnutí lze bazén snadno složit a opětovně uložit do brašny.

Bazén pro psy je doplňkový sortiment pro domácí mazlíčky. Teplé počasí dokáže pěkně potrápit 
i čtyřnohé rodinné příslušníky, proto jim zchlazení nezřídka přijde vhod. 

                       Bazény pro psy

Bazény pro psy

10210056 Skládací bazén pro psy - Ø 100 cm

10210054 Skládací bazén pro psy - Ø 120 cm

Kód zboží Název produktu Tvar

kruh barevný

barevný

0,301,00

0,301,20kruh

Barva Výška (m)Průměr
bazénu (m)
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                       Příslušenství k bazénům

Bazénové filtrace

Solární sprchy

Krycí plachty na bazén

Bazénové vysavače

Nafukovací lehátka

Tepelná čerpadla

Schůdky do bazénu

Plavecké pomůcky

Solární ohřev bazénů

Bazénová chemie

Zastřešení bazénů

Široká nabídka bazénů a příslušenství poskytuje velké množství variant, které uspokojí i toho 
nejnáročnějšího zákazníka a umožní mu přizpůsobit bazénové zážitky/radovánky  svým představám a 
přáním.

PŘÍSLUŠENSTVÍ k bazénům

Marimex CZ s.r.o. • Libušská 221/264, 142 00 Praha 4 - Libuš
www.marimex.cz


