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ÚSPĚŠNÁ HISTORIE

EVROPSKÁ
PRODEJNÍ SÍŤ

1981 - 2013 | 70 000 PRODANÝCH BAZÉNŮ PO CELÉM SVĚTĚ

• 23 OBLASTNÍCH ZÁSTUPCŮ COMPASS
• 29 EVROPSKÝCH ZEMÍ
Scandinavia

Norway

Sweden

Denmark

Russia

• jedinečná originální a patentovaná keramická technologie
• Bi-Luminite - první barevné provedení na světě, které dělá barvu vody magicky hlubokou a prosvětlenou.
• VANTAGE® - první integrovaný cirkulačně-čistící bazénový systém
• jednoduchá instalace díky technologii Self Supporting Pool
• jednostranná přelivová hrana (system disappearing Edges), Maxi žebra
• licenční výroba v Evropě od roku 2005
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Cyprus

Cyprus

ORIGINÁLNÍ KERAMICKÉ
BAZÉNY COMPASS

Nejmodernější
technologie

FAKTA O KERAMICKÝCH BAZÉNECH COMPASS:
• JEDINÁ PŮVODNÍ A PATENTOVANÁ TECHNOLOGIE VÝROBY KERAMICKÝCH KOMPOZITŮ NA SVĚTĚ
• VÍCE NEŽ 70 000 PRODANÝCH BAZÉNŮ
• 30 LET ZKUŠENOSTÍ A VÝZKUMU V AUSTRÁLII, V USA a EVROPĚ

Základní vinylesterová
barva
Uzavřený lem
Closed Beam

carbon ceramic pools®

výhody:

• exkluzivní 3D zářivý povrch bez pórů
• doživotní záruka proti osmóze (absolutní nepropustnost)
• zvýšená tuhost keramického jádra (patent PN 1690) bez omezení pružnosti
• rychlá a jednoduchá montáž během několika dní
• zabudování bez betonové základové desky
• vysoká kvalita zaručena neustálým sledováním výrobního procesu
• přísné dodržování ověřené australské technologie
• technologie tzv. “uzavřené hrany” bazénu, tzv. Closed Beam
• karbonová výztuž na strategických místech

Standardní bazén
ze skelných vláken

Karbnonový keramický bazén
- exkluzivní patentovaný systém
vrstva Nova Colour
vinylesterový podklad
vinylesterová vrstva
vyztužená sklolaminátem
keramická vrstva
polyesterová vrstva
vyztužená sklolaminátem
a karbonovou rohoží
voděodolný
izolační plášť

6-7

Neustálá inovace a sledování technologického pokroku byly
hlavním motivem k vytvoření Carbon Ceramic Pools.
A tak se do keramických bazénů Compass přidává karbon
neboli uhlíkové vlákno. Karbon je aplikován mezi jednotlivé
vrstvy bazénu tak, aby zesílil jeho nejvíce namáhané části.
Compass Pools Europe vytvořil u vybraných modelů bazénů
tzv. Carbon edition®.

Nova Colour Serie
• Fantastické 3D barvy
s jedinečnou ochranou
• Zvýšená odolnost proti
chemickým látkám,
mechanickému poškození
a vysokým teplotám
• Speciální ošetření
proti UV záření

Vnější
voděodolná
vrstva

Karbon má nejvyšší pevnost ze všech výztužných materiálů.
Proto se používá například pro zpevnění konstrukcí v letectví,
automobilovém či sportovním průmyslu.
Od roku 2013 využívá vysoké pevnosti karbonu
také Compass Ceramic Pools.

Rohož ze
skelného
vlákna

Nova Colour

Výhody:
• o 20 % vyšší tuhost
• vyšší stabilita

Vinylesterová vrstva
vyztužená skelným vláknem

Keramická vrstva

Rohož
z karbonového vlákna
Polyesterová vrstva
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YACHT POOL

4

Madla z
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nerezové
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Ovládací

YACHT POOL

3 panel
2
1

ná

Integrova
vířivka

Jachty jsou pro mnohé symbolem luxusu a dokonalosti.
Převratný koncept YACHT POOL představuje spojení bazénu
s prvky luxusní lodě. Stylizovaná paluba lodě s integrovanou vířivkou
je naprostá inovace v designu bazénů.

lního
z originá
Podlaha kého flexi-teaku
jachtařs

Typ

Délka

Šířka

Hloubka

Objem

Hmotnost

YACHT POOL

11,50

4,00

1,50

42 m3

1850 kg

YACHT POOL byl v roce 2014 oceněn
v prestižních designových soutěžích
IF Product Design Award a Red Dot.

* pro přesné rozměry bazénů si vyžádejte technickou
dokumentaci. Rozměry jsou uváděny v metrech.

8-9
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FUN 74

FUN 83

FUN
Praktický tvar a tři rozměrové varianty řadí bazén FUN
mezi nejprodávanější modely.
Užijte si FUN v rodinném kruhu, s přáteli nebo při
náročném tréninku. Bazén FUN je univerzální.

FUN 100

Typ

Délka

Šířka

Hloubka

Objem

Hmotnost

FUN 74

7,45

3,70

1,50

33 m

1000 kg

FUN 83

8,30

3,80

1,50

3

37 m

1100 kg

FUN 100

10,00

4,00

1,50

45 m3

1250 kg

3

* pro přesné rozměry bazénů si vyžádejte technickou dokumentaci. Rozměry jsou uváděny v metrech.

10 - 11

• dvě komfortní a pohodlná schodiště s protiskluzovou
úpravou umožňují instalaci do jakýchkoli prostor
bez omezení
• bezpečnostní stupínek a madlo po obvodě bazénu
• modely FUN 83 a FUN 100 je možné osadit
lamelovým zakrytím Rollo Cover

Briliant 66

BRILIANT
Puristická elegance bazénů Briliant je ekonomickou variantou
keramických bazénů Compass. Kombinace minimalistického
designu a praktické účelnosti činí z těchto bazénů typ vhodný
pro každý dům i zahradu.

Briliant 74

• vstup do bazénu je navržen tak, aby poskytnul co nejvíce
místa pro plavání
• stupínek po celém obvodu zajišťuje bezpečný vstup
a výstup z bazénu
• prostor pro sezení a relaxaci je vhodný pro
instalaci vodních trysek
Typ

Délka

Šířka

Hloubka

Objem

Hmotnost

Briliant 66

6,60

3,65

1,40

27 m

3

850 kg

Briliant 74

7,60

3,65

1,40

32 m

3

920 kg

* pro přesné rozměry bazénů si vyžádejte technickou dokumentaci. Rozměry jsou uváděny v metrech.

12 - 13

XL-Briliant 88

XL-BRILIANT
Upravená verze bazénu Briliant obsahuje navíc:
• místo pro instalaci lamelového krytu Compass
Pools Rollo Cover, nebo pro instalaci masážních
trysek, nebo k využití jako relaxační zóna
• madlo na podélných stěnách pro bezpečné
osazení lamelového krytu

Typ

Délka

Šířka

Hloubka

Objem

Hmotnost

XL-Briliant 88

8,70

3,70

1,50

45 m3

1100 kg

* pro přesné rozměry bazénů si vyžádejte technickou dokumentaci. Rozměry jsou uváděny v metrech.

14 - 15

X-trainer
Moderní a jednoduchý design s praktickými odpočinkovými zónami.
Dvojdráhový X-Trainer umožňuje plavat dvěma anebo více plavcům
současně. Mimořádná šířka bazénu X-Trainer je vhodná pro vodní
hry, ale také poskytuje možnost provozovat například kondiční
cvičení ve vodě.

X-TRAINER 45

• moderní geometrický tvar se dvěma dráhami
• dvě schodiště s integrovanými relaxačními zónami
• postupně klesající dno bazénu poskytuje jistotu při pohybu
v bazénu
• široké schody a vestavěná relaxační část, kam je možné
instalovat masážní trysky nebo zařízení pro vzduchovou masáž
• stupínek po celém obvodu bazénu dodává méně zdatným
plavcům pocit bezpečí
• relaxační zóna v hlubší části bazénu

X-TRAINER 58

X-TRAINER 82

Typ

Délka

Šířka

Hloubka

Objem

Hmotnost

X-Trainer 45

4,50

3,00

1,20 - 1,50

15 m

600 kg

X-Trainer 58

5,80

3,50

1,10 - 1,50

3

22 m

700 kg

X-Trainer 82

8,20

3,70

1,10 - 1,80

36 m3

960 kg

3

* pro přesné rozměry bazénů si vyžádejte technickou dokumentaci. Rozměry jsou uváděny v metrech.

16 - 17

XL-TRAINER 72 FB

XL-TRAINER 90

XL-TRAINER 110

XL-trainer
Upravená verze X-Trainer obsahuje navíc:
• místo pro instalaci lamelového krytu Compass Pools
Rollo Cover, nebo pro instalaci masážních trysek,
nebo k využití jako relaxační zóna
• madlo na podélných stěnách pro bezpečnou funkci
lamelového krytu

XL-TRAINER 110FB

Typ

Délka

Šířka

Hloubka

Objem

Hmotnost

XL-Trainer 72FB** 7,20

3,30

1,50

23 m

920 kg

XL-Trainer 90

9,00

4,00

1,10 - 1,70

42 m

1200 kg

XL-Trainer 110

11,00

4,00

1,10 - 1,80

3

52 m

1350 kg

XL-Trainer 110FB** 11,00

4,00

1,50

50 m3

1350 kg

3
3

* pro přesné rozměry bazénů si vyžádejte technickou dokumentaci. Rozměry jsou uváděny v metrech.
** modely bazénů s rovným dnem

18 - 19

XXL-TRAINER 133 FB

XXL-trainer
Upravená verze bazénu X-Trainer obsahuje navíc:
• místo pro instalaci roletového krytu Compass Pools
Rollo Cover, nebo pro instalaci masážních trysek,
nebo k využití jako relaxační zóna
• madlo na podélných stěnách pro bezpečnou funkci
lamelového krytu

Typ

Délka

Šířka

Hloubka

Objem

Hmotnost

XXL-Trainer 133 FB

13,30

4,50

1,50

89 m

2400 kg

* pro přesné rozměry bazénů si vyžádejte technickou dokumentaci. Rozměry jsou uváděny v metrech.

20 - 21

3

JAVA 101

JAVA
Java představuje klasický model bazénu s románským
schodištěm, rovným dnem a s velkorysým prostorem
ke koupání. Působivý vstup umocňuje tvar bazénu,
který se skvěle hodí k tradičním stavbám na vesnici
i ve městě.

Typ

Délka

Šířka

Hloubka

Objem

Hmotnost

Java 101

10,00

3,80

1,50

49 m3

1200 kg

* pro přesné rozměry bazénů si vyžádejte technickou
dokumentaci. Rozměry jsou uváděny v metrech.

22 - 23

Relaxační zóny na obou stranách a široké integrované
schody zajišťují bezpečný vstup a výstup z bazénu.
Stupínek po obvodu celého bazénu umožňuje plavcům
bezpečné zachycení a snadné opuštění bazénu
v kterémkoli místě. Schody a dno bazénu mají
protiskluzovou úpravu.

XL-JAVA 114

XL-JAVA
Upravená verze bazénu Java obsahuje navíc:
• místo pro instalaci roletového krytu Compass Pools
Rollo Cover, nebo pro instalaci masážních trysek,
nebo k využití jako relaxační zóna
• madlo na podélných stěnách pro bezpečné osazení
lamelového krytu
• šikmé dno

Typ

Délka

Šířka

Hloubka

Objem

Hmotnost

XL-Java 114

11,40

4,00

1,10 - 1,70

52 m

1350 kg

* pro přesné rozměry bazénů si vyžádejte technickou dokumentaci. Rozměry jsou uváděny v metrech.

24 - 25

3

RIVERINA 74

RIVERINA 67

RIVERINA 84

RIVERINA 94

riverina
RIVERINA 106

RIVERINA je elegantní bazén s oblými tvary určený
především ke klasické architektuře.
Díky pohodlnému širokému schodišti a bezpečnostnímu
stupínku podél stěn vyhovuje každé věkové kategorii.

Typ

Délka

Šířka

Hloubka

Objem

Hmotnost

Riverina 67

6,70

3,35

1,10 - 1,60

24 m

3

800 kg

Riverina 74

7,40

3,75

1,05 - 1,60

29 m

3

950 kg

Riverina 84

8,40

3,75

1,05 - 1,70

37 m

3

1000 kg

Riverina 94

9,40

3,75

1,05 - 1,80

42 m3

1200 kg

Riverina 106

10,60

3,75

1,05 - 1,90

45 m

1400 kg

3

* pro přesné rozměry bazénů si vyžádejte technickou
dokumentaci. Rozměry jsou uváděny v metrech.

26 - 27

• moderní tvar bazénu Riverina je elegantní a hodí se
pro každý typ domu
• postupně klesající dno bazénu ocení starší osoby i děti
• široké schody a vestavěná relaxační část, kam je možné
nainstalovat masážní trysky, nebo zařízení pro
vzduchovou masáž
• madlo a stupínek po celém obvodu bazénu dodává
nezkušeným plavcům pocit bezpečí a usnadňuje
výstup z bazénu
• relaxační zóna v hlubší části bazénu

VOGUE 71

VOGUE 82

VOGUE
Bazén VOGUE představuje špičku v současném
bazénovém designu a stává se tak elegantním doplňkem
každé zahrady.
Moderní symetrický tvar s centrálně umístěným vstupem
do vody, který neomezuje prostor k plavání, je kombinací
čistého stylu a funkčnosti.

Typ

Délka

Šířka

Hloubka

Objem

Hmotnost

Vogue 71

7,20

3,65

1,10 - 1,70

26 m

3

900 kg

Vogue 82

8,25

4,25

1,10 - 1,75

36 m

3

1100 kg

* pro přesné rozměry bazénů si vyžádejte technickou
dokumentaci. Rozměry jsou uváděny v metrech.

28 - 29

• dostatečný prostor pro sportovní vyžití i pro zábavu
• praktický stupínek po obvodu bazénu poskytuje místo
na odpočinek a podporu při vycházení z bazénu
• vstupní schody s vestavěnou relaxační částí, kam je
možné instalovat masážní trysky, nebo zařízení pro
vzduchovou masáž
• relaxační zóna v hlubší části bazénu

BABY POOL

BABY POOL

AQUA

AQUA

Poměrově zmenšený bazén XL-Trainer 110.
Díky hloubce snížené na 88 cm se skvěle hodí pro nejmenší
i pro začínající plavce.

Délka

Šířka

Hloubka Objem

Hmotnost

6,50

2,40

0,88

600 kg

12 m

3

* pro přesné rozměry bazénů si vyžádejte technickou dokumentaci.
Rozměry jsou uváděny v metrech.

30 - 31

Baby Pool obsahuje:
• místo pro instalaci integrovaného lamelového krytu
Compass Rollo Cover
• madlo na podélných stěnách pro bezpečnou funkci
lamelového krytu Rollo Cover

Keramický bazén AQUA je stvořený pro velkou vodní zábavu na
malém prostoru. Jeho kompaktní design a rozměry jsou určené
pro menší rodinné domy i pro instalaci v interiéru.
Při vybavení protiproudem je i při relativně malém rozměru
využitelný k vytrvalostnímu plavání.
Délka

Šířka

Hloubka

Objem Hmotnost

6,20

3,20

1,40

21 m

3

800 kg

* pro přesné rozměry bazénů si vyžádejte technickou dokumentaci.
Rozměry jsou uváděny v metrech.

• zabudované schody s protiskluzovou úpravou a stupínek okolo
bazénu přispívají k maximální bezpečnosti pro malé
i velké neplavce

fast lane

XL-FAST LANE 122

TREND

TREND

Keramický bazén FAST LANE byl navržený tak, aby vyhovoval všem,
kteří si chtějí v bazénu sportovně zaplavat.
Svým štíhlým tvarem je vhodný i do užších prostor.

Délka

Šířka

Hloubka

Objem

Hmotnost

12,20

2,90

1,50

43 m

1500 kg

3

* pro přesné rozměry bazénů si vyžádejte technickou dokumentaci.
Rozměry jsou uváděny v metrech.

32 - 33

• integrované schody a posezení jsou umístěny v rohu bazénu
• madlo na podélných stranách pro bezpečné osazení
lamelového krytu Compass Rollo Cover
• bezpečnostní stupeň po obvodu bazénu usnadňuje možnost
opustit bazén v kterémkoli místě

Jednoduchý obdélníkový tvar s velkorysým schodištěm
- to je TREND v současném designu bazénů.
Široké schodiště s protiskluzovou úpravou slouží k pohodlnému
vstupu do bazénu i k relaxačnímu posezení.
Optimální velikost bazénu je vhodná pro sport i hry.
Délka

Šířka

Hloubka

Objem

Hmotnost

8,30

3,60

1,50

36 m3

1100 kg

* pro přesné rozměry bazénů si vyžádejte technickou dokumentaci.
Rozměry jsou uváděny v metrech.

• praktický stupínek a madlo po celém obvodu bazénu
pro komfotní pohyb ven z bazénu

Colour your swim!

BARVY CYBER

Na barvě záleží

Cyber
White

3D barvy s unikátním povrchem,
odolné vůči UV záření, chemickým,
či mechanickým vlivům a teplotám.

Cyber
Blue

avy
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BARVY BI-LUMINITE
Bi-Luminite® povrch a jeho 3D barvy
jsou revoluční změnou v barevnosti
bazénů.
Tyto barvy vznikají aplikací drobných
třpytivých a barevných částic (0,5 - 1,0
mm) pod povrch bazénu a použitím dvou
barevných vrstev místo jedné.
Vzniká tak 3D efekt, který díky
patentovanému Bi-Lumination® procesu
vytváří unikátní vizuální dojem a širokou
škálu nádherných barev.
Bazén se tak stává zářivým diamantem
každé zahrady či interiéru.

Nová!
lue
Nova | B
nyx

Nova | O
tone

Nova | S

BARVY NOVA
Technologie barev Nova® je jedním z nejpokročilejších systémů gelových nátěrů na světě.
Barvy se míchají z nového typu velmi drobných (0,3 - 0,5 mm) třpytivých a barevných částic
a zdokonalené základní barvy. Voda v bazénu v barvách Nova® působí jiskřivě a “čerstvě”
a tento efekt se zesiluje za jasného počasí, kdy je bazén zalitý slunečními paprsky.

34 - 35

ite
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Charakteristika:
• 2 vrstvy speciálních barev, které jsou
postupně nanášeny na povrch formy
• vrstvy barev se nanášejí ručně jako na
nejdražších autech, proto je každý bazén
svým způsobem originál

ite
Bi-Lumin e
hir
Blue Sap
ite
Bi-Lumin e
nit
Blue Gra

Uvedené příklady barev jsou pouze orientační. Barevný vzorník je
k dispozici u autorizovaných prodejců Compass Ceramic Pools.

VANTAGE®
Compass Pools

SAMOČISTÍCÍ BAZÉN

SAMOČISTÍCÍ BAZÉN
UŽ NENÍ UTOPIÍ ...
VANTAGE®

VANTAGE® pomocí systému trysek postupně žene nečistoty od bočních stěn, přes celé dno až ke dnové výpusti.
Tento proces je automatizován s filtračním režimem a bazén se tím průběžně čistí. VANTAGE® je tak
účinnější než jakýkoli bazénový vysavač.
• VANTAGE® je nejlepší samočistící systém pro kompozitní bazény na světě.
• Cirkulační systém VANTAGE® eliminuje růst bakerií a řas.
• VANTAGE® redukuje použití chemikálií.
• Pravidelná cirkulace VANTAGE® významně přispívá k rovnoměrné teplotě vody v celém bazénu a tím podle
posledních testů prokazatelně snižuje náklady spojené s ohřevem vody.

VANTAGE® JE ABSOLUTNĚ BEZPEČNÝ
Systém je absolutně bezpečný a byl navržen tak, aby neměl žádná provozní omezení. Bazén je možné využívat
i v čase, kdy je VANTAGE® v provozu a čistí bazén. S ohledem na design jsou použité trysky dodávány ve třech
barevných variantách, aby ladily s barvou bazénu. VANTAGE® systém je tak téměř neviditelný a nenarušuje
vzhled bazénu.

VANTAGE® nemá konkurenci
Jeho patentovaná teleskopicky výsuvná “Pop-up” tryska pokrývá nejenom velkou plochu, ale poradí si i s většími kusy
nečistot. Kompletní samočistící systém VANTAGE® je patentově chráněn.
VANTAGE® se dá instalovat pouze do nově pořízených bazénů.

Bazén, který se sám čistí
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ROLLO COVER

COMPASS POOLS | ROLLO COVER

Roletové zakrytí Rollo Cover je možné instalovat ve variantách Comfort Line, Overflow Line
a Beach line na následující modely:

Compass Pools

KRYT ROLLO COVER PRO BAZÉNY COMPASS

XL-Trainer 72

Roletový kryt Rollo Cover pro bazény Compass je integrované lamelové zakrytí, které efektivně zahřívá vodu
v bazénu a zároveň zajišťuje jeho bezpečnost. Solární lišty zachycují sluneční energii a ohřívají vodu v bazénu
o 4 až 8 °C v závislosti na ročním období a geografické poloze. Vypařování vody přes den a tepelné ztráty během
noci jsou omezeny na minimum. Lamelový kryt pro bazény Compass udrží zatížení malých domácích mazlíčků
a dětí do hmotnosti 40 kg. Pro dosažení maximální bezpečnosti je na podélných stranách bazénů řady
XL zabudovaná vodící lišta, která zabraňuje potopení roletových lišt, jakmile se zatíží.

Fast lane

Baby Pool

CHARAKTERISTIKA LAMELOVÉHO ZAKRYTÍ

Komora roletového zakrytí pro bazény Compass je součástí bazénu a je v ní uložen vodící mechanismus lamel.
Když se roleta automaticky vysouvá nebo zasouvá, lamely se navíjejí na hřídel z nerezové oceli.
Zařízení je poháněné sofistikovaným trubkovým motorem, který se nachází uvnitř hřídele.
Při otevření je lamelový kryt srolován za pevným panelem, který je v barvě bazénu.

LAMELY ROLET

Lamely tvořící roletový kryt Rollo bazénů Compass jsou vyrobeny
z tvrzeného PVC se zvýšenou odolností proti mechanickému poškození
a UV záření. Jsou k dodání v několika barevných provedeních.

1
2

3
4

5
6

1 - Bazénový lem
2 - Přelivový skimmer
3 - Lamely
4 - Komora na lamelové
zakrytí
5 - Vodící konstrukce lamel
6 - Krycí panel
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XL-Trainer 90

XL-Trainer 110, 110 FB

YACHT POOL

XXL-Trainer 133

Fun 83

XL-Java 114

Fun 100

XL-Briliant 88

iQ®

VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKA
• komplexní chemická a technologická
analýza vody
• uživatelsky přátelské dálkové ovládání
• potenciál pro minimalizaci použití chemikálií
s cílem snížit dopad na životní prostředí
• více času stráveného v bazénu - pro potěšení

Compass Pools

Inteligentní
řízení bazénu
Compass Pools iQ® umožňuje maximálně
komfortně a pohodlně ovládat a nastavovat parametry
bazénu i jeho příslušenství (protiproud, ohřev vody,
světla, VANTAGE® systém, apod.).

VÝHODY PRO DISTRIBUTORA
• dálkové řízení přes internet
pro optimalizaci hodnot vody
• informace o skutečné kvalitě vody v časovém
grafu
• lepší a rychlejší servis

Bazén je připojen přes jednoduchou webovou aplikaci
na internet a jeho aktuální stav lze pak sledovat
odkudkoli.

Místnost s technologiemi

Exteriér

HLAVNÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA
• inteligentní řídící jednotka
• parametry a přislušenství
• komunikace s ostatními přístroji

TEPLOMĚR
Měření vnější teploty. Zesilovač přenosu
radiofrekvenčního signálu mezi jednotlivými
zařízeními.

Kdekoli

elektrolýza
výstup
filtrace
osvětlení
vyhřívání
protiproud
pH pumpa
VANTAGE®
pH, ORP
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Doma

Online

Domácí ovladač
Kontrola
přednastavených
parametrů
bazénu z domu

měrná
vodivost
teplota vody

Internetová
jednotka

iPad aplikace
Compass Pools iPad aplikace
dostupná ve Vašem App Store

