
„I v takových bazénech se můžete 

koupat už o těchto prázdninách!“

JSME NEJVĚTŠÍ výrobce a prodejce
bazénů S 25LETOU TRADICÍ

VELKÉ RODINNÉ BAZÉNY

59 708 Kč
Akční cena

176 770 Kč

Prodejní cena

LAP POOL

OntarioAthenaLemond RivieraBaltimor Lap PoolBoston OhioLenox

Ukázka tvarových řešení

➜  Podle svého si můžete navolit tvar bazénu i profil víceúrovňového 
dna (od 107 do 266 cm) s mělčinou pro děti a hloubkou pro plavce 
a skoky do vody.

➜  Bazén je postaven ze speciálních panelů z velmi pevných
kompozitních materiálů.

➜  Tyto bazény jsou potaženy speciální silnostěnnou vrstvou G-liners® 
s měkčenými povrchy příjemnými na dotek i chůzi.

➜   Vzhled bazénu můžete kdykoliv podle aktuálních trendů proměnit, 
stačí vyměnit fólii za jinou – s novou barvou i dekorem.

➜  V nabídce až 30 různých dekorů a barev.

➜  Mimořádně dlouhá životnost – záruka na konstrukci až 30 let.

➜  Lze je umístit do zahrady i interiéru domu.

COMFORT
line

VÍCEÚROVŇOVÉ DNO nabízí výhradně 
bazény Fort Wayne a Métropole

➜  Máme nejširší sortiment, vybírat můžete 

z více než 50 modelů bazénů různých konstrukčních řešení

➜  Máme špičkové bazénové odborníky

➜  Garantujeme vynikající kvalitu

výrobků i služeb

➜  Postavili jsme už více než

300 000 bazénů

Na této a následující dvoustraně přinášíme malou 
ukázku z naší akční nabídky zapuštěných bazénů.  
Průřez celým sortimentem najdete na našich nových 
stránkách www.bazeny.mountfield.cz. Pro bližší 
informace kontaktujete naše bazénové specialisty 
v kterékoliv prodejně Mountfield. Ochotně vám odpoví 
na všechny otázky a pomohou s výběrem. Rovněž vám 
připraví nezávaznou kalkulaci včetně zvolené výbavy 
bazénu, dopravy, montáže a zprovoznění.

Kompozitní bazény FORT WAYNE
Špičkové materiály, skvělé zpracování, luxusní vzhled.

➜  Léty osvědčená a oblíbená konstrukce.    

➜  Antikorozní úprava stěn s nástřikem speciální plastové vrstvy.

➜  Zpevněná vnitřní fólie s úpravou proti působení chlóru a UV záření.

➜  Atraktivní mozaikový vzor vnitřní stěny.

➜  Nerezové schůdky s protiskluzovými nášlapy.

➜  Rychlá montáž během jediného dne.

➜  Možnost instalace doplňkové výbavy (všech typů zabudovaných plaveckých 
protiproudů a systémů ohřevu vody, LED osvětlení atd.).

Barevné provedení

Fóliové bazény IBIZA
Příznivý poměr mezi užitnou hodnotou a cenou.

Konstrukce bazénu:
Stěny ze silného pozinkova-
ného plechu jsou ošetřeny 
speciální antikorozní plasto-
vou vrstvou. Horní lišty z pev-
ného plastu zaručují dlouhou 
životnost. Pohodlný vstup 
do bazénu zajišťují nerezové 
schůdky s madly, které mohou 
v provedení Komfort plnohod-
notně nahradit tzv. románské 
schodiště. Zpevněná a mecha-
nickému poškození rezistentní 
vnitřní fólie je velmi odolná vůči 
UV záření a působení chloru.

Moderní design vnitřní bazénové 

fólie s mozaikovým vzorem dodává 

bazénům Ibiza luxusní vzhled.

18 000 Kč
Akční cena

45 000 Kč

Prodejní cena

příklad: IBIZA 0–120

COMFORT
line

Detaily schodiště 
a odpočinkových zón

Ukázka tvarových řešení

Sklolaminátové bazény CALYPSO
Oblíbené, elegantní, pečlivě tvarově propracované s extra pevnou konstrukcí.

49 635 Kč
Akční cena

110 300 Kč

Prodejní cena

příklad: OLYMP

COMFORT
line

➜  Mimořádně pevná konstrukce sklolaminátové vany (mo-
nolit) vykazuje vysokou odolnost i při zvýšené zátěži.

➜  Pečlivá ruční výroba umožňuje použití plošných skelných 
výztuží. Výsledkem je kvalitnější sklolaminát než při 
strojové výrobě a jednolitý hladký povrch celého bazénu 
(žádné svary).

➜  Silná vrstva tepelně-izolačního polyuretanového nástřiku 
chrání vodu před rychlým chladnutím.

➜  Integrované vnitřní schodiště s protiskluzovými nášlapy.

➜  Jednoduchá stavební příprava, montáž během jediného dne.

Olymp Ikaros Pegas Rhodos Orion Gemini Fénix

1

2
3

4

1   Barva Aqua-Guard s vrchní 
ochrannou vrstvou

2   Vrstva vinylesterové pryskyřice
3   Vícevrstvé jádro bazénu 

vyztužené skelnými vlákny 
(sklolaminát)

4   Tepelná izolace 
(tvrzená PU pěna)

Struktura stěny 
bazénů Calypso

Ukázka z 9 barevných variant

Emerald GreenBermuda Blue

Pool Grey Hawaiian Sand

White Mid Blue

BAZÉNY

NA MÍRU

 ilustrační foto 

Ukázka z 30 vzorů fólií G-liners®

Monterrey SavannahSedona NewportBlue Cabo Laguna



„I v takových bazénech

se můžete koupat

už o těchto prázdninách!“

124 636 Kč
Akční cena

311 590 Kč

Prodejní cena

CANNES 58

➜  Monolitní skořepinu tvoří extra zesílené stěny se skelnými vlákny a speciální
– povrchovou úpravou.

➜  Pohodlné integrované schodiště, v rozích bazénu odpočinkové lavice.

➜   Příjemné relaxační zóny.

➜  Výběr z rozšířené palety barevných variant.

➜  Designově propracované a speciálně vyztužené lemy.

Ukázka tvarových řešení

➜  Bazén je postaven ze speciálních panelů z velmi pevných kompozitních materiálů.

➜  Můžete si zvolit tvar, hloubku i velikost bazénu dle vlastního vkusu.

➜  Víceúrovňové dno pro hry dětí, plavání i skoky do vody.

➜  Integrované schodiště, které zároveň slouží jako odpočinková zóna.

➜  Zvolit si můžete tvar schodiště i jeho umístění kdekoliv v bazénu.

➜  Schodiště i odpočinkové zóny mají měkký nášlap a protiskluzovou úpravu.

➜  Tyto bazény jsou potaženy ještě více zesílenou speciální silnostěnnou
 vrstvou G-liners® s měkčenými povrchy příjemnými na dotek i chůzi.

➜  Snadno a rychle se zakomponují do okolní dlažby i dřevěných podlah.

➜    Horní lem bazénu je pro větší eleganci vkusně zakryt. 

EXCLUSIVE
line

Design-kompozitní bazény 
Fort Wayne MÉTROPOLE 
Disponují všemi přednostmi jako kompozitní 
bazény Fort Wayne a navíc:

Sklolaminátové bazény CALYPSO TREND LINE 
Disponují všemi přednostmi bazénů CALYPSO a nabízejí ještě víc:

Detaily schodiště
a odpočinkových zón

Ukázka tvarových řešení

Ukázka z 9 barevných variant

Aqua Jade WhiteBermuda Blue

Pool Grey Red OxideSand

Family

RelaxHit

Activ

115 000 Kč
Akční cena

230 000 Kč

Prodejní cena

příklad: HIT

173 500 Kč
Akční cena

347 000 Kč

Prodejní cena

AMETYST

➜  Komplexně řešené s nejvyššími uživatelskými prvky

➜  Komfortní integrované schodiště nevystupující z linií bazénu

➜  Pohodlné odpočinkové lavice a relaxační zóny

➜  Keramické jádro je navrženo dle nejnovějších
vědeckých poznatků

➜  Speciálně zesílené vrstvy pro ještě vyšší odolnost

➜  Přidaná extrémně účinná nárazníková vrstva

➜  Velmi pevná a tvarově stálá konstrukce

➜  Speciální gelové barvy s atraktivním 3D dekorem

➜  Skvělá izolace omezující teplotní ztráty vody

Ukázka barevných variant

Caribbean BlueBahama Blue

Santorini GreySand Beach

Golden Beach

Tenerife Grey

Ametyst

Topaz Rubin

Diamant

Ukázka tvarových řešení

EXCLUSIVE
line

1   Venkovní ochranná 
vyztužená vrstva

2   Vícevrstvé vyztužené 
vysokopevnostní 
vlákno

3   Vyztužená nárazní-
ková vrstva

4   3D povrchová 
úprava s ochranným 
gelem

Struktura stěny Bazénů 
Compact

Keramické bazény COMPACT
Supermoderní generace keramických bazénů.

Detaily schodiště
a odpočinkových zón

1

2

3

4

VÍCEÚROVŇOVÉ DNO nabízí výhradně 
bazény Métropole a Fort Wayne 

Malá ukázka z více než  20 vzorů 

Caribbean Tanbean Tan TaT nn Caribbean Bluebean Bln BlBlueuueMosaic Light BlueLightht BluBlBluBluee Santa BarbaraBarbarrbaraa GabbianobbianoanoTorinoorinoo

SURE STEP SYSTEM
speciální protiskluzová úprava 

nášlapných ploch

Cannes Saint Tropez Provence Monaco

EXCLUSIVE
line

BAZÉNY

NA MÍRU

INSPIRUJTE SE NA

WWW.BAZENY.MOUNTFIELD.CZ

ukázka realizace:

bazén CANNES

VELKÉ RODINNÉ BAZÉNY



POSUVNÁ ZASTŘEŠENÍ

Posuvné 
zastřešení je stále 
častější a oblíbenější 
výbavou zapuštěných bazénů.

Na výběr lamelové zakrytí v pevném 
a pojízdném provedení.

LAMELOVÉ ZAKRYTÍ

➜  Zvyšuje komfort koupání, udržuje vodu teplou a brání jejímu 
chladnutí v noci. 

➜  Umožňuje koupání i za nepříznivého počasí. 

➜  Významně usnadňuje péči o vodu i bazén, snižuje spotřebu 
bazénové chemie.

➜  Jednotlivé segmenty se v kolejišti lehce posunují.

➜  Pokud zvolíte vyšší světlost, získáte pod zastřešením 
i dostatek prostoru pro chůzi nebo sezení.

➜  Ideální je instalovat zastřešení souběžně s novým bazénem.

➜  Chrání vodu před nečistotami a ochlazováním.

➜  Omezuje spotřebu bazénové chemie.

➜  Lamelový rošt volně pluje na hladině.

➜  Brání odparu vody 
(důležité hlavně v interiérech).

➜  Díky dálkovému ovládání můžete rošt 
během chvíle rozvinout/svinout.

Široká nabídka 
tvarů a rozměrů

Trend Astra

Detailní pohled na srolované zakrytí

Na výběr z těchto barev lamel:

světle šedá béžovásvětle modrá

➜  Pro obdélníkové, oválné i jinak tvarované bazény.

V nabídce 2 modely:

➜  Robotický s elektromotorem na dálkové ovládání.

➜  S ručním pojezdem.

Lamelové zakrytí s pojízdným navijákem

64 217 Kč
Akční cena

128 434 Kč

Prodejní cena

příklad: TREND 3

76 600 Kč
Akční cena

153 200 Kč

Prodejní cena

příklad: PEVNÉ 6x3 m
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➜  S ručním pojezdem.j

Apollo Imperial Compact



BAZÉNY AZURO oválné

15 490 Kč
Akční cena

26 190 Kč

Prodejní cena

AZURO 404

Model 404 405 407

Rozměr (m) 5,50 x 3,70 7,30 x 3,70 9,10 x 4,60

Hloubka (m) 1,20 1,20 1,20

Přibližný objem (l) 21 000 29 000 45 000

prodejní cena 26 190 Kč 40 440 Kč 45 950 Kč

AKČNÍ CENA 15 490 Kč 23 940 Kč 27 150 Kč

K BAZÉNŮM AZURO 
DOPORUČUJEME:

PÍSKOVOU FILTRACI pro vždy 
křišťálovou vodu

TEPELNÁ ČERPADLA

SOLÁRNÍ OHŘEVY

OHŘEV VODY pro ještě báječnější koupání

Naše filtrace s účinnými 
čerpadly mají předřadný 
filtr hrubých nečistot, 
6cestný ventil a mano-
metr. Čistí vodu, sni-
žují spotřebu bazénové 
chemie a jsou nezbytné 
k provozu příslušenství 
(vysavačů, ohřevu).

Pracují nezávisle na slunečním 
svitu a bazén vyhřívají už při 
venkovní teplotě vzduchu 
kolem 15° C.  Díky tomu vám 
koupací sezonu prodlouží
od jara do podzimu
- až na 7 měsíců v roce.

Naše solární panely jsou výkonné, 
jednoduché a lehce se dají 
instalovat (i řetězit) ke každému 
bazénu s pískovou filtrací. Zdarma 
ohřejí vodu až o 6° C a prodlužují 
koupací sezónu až na 6 měsíců.

STÁLE TEPLÁ VODA
V AKCI VŠECHNO
bazénové příslušenství.
Více na str. 14–16 nebo v kterékoliv prodejně 
Mountfi eld či na www.mountfi eld.cz.

od 1 890 Kč
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od 3 450 Kč
více na str. 14

od 12 900 Kč
více na str. 14

od 1 680 Kč
více na str. 14

úplné zapuštění částečné zapuštění realizace s terasou

➜  Vyšší životnost a stálost potisku

➜  Větší odolnost proti plísním 
a bakteriím

➜  Ideální i k výměně fólie
u už používaných bazénů

Ke všem bazénům Azuro si 
můžete zvolit vnitřní 3vrstvou 
fólii GALAXY s atraktivním vzo-

rem Mystri, která je vyrobena revoluční technologií 
LAMICLEARTM.

Ochranná akrylátová
vrchní vrstva Lamiclear TM

UV resistentní
barevná vrstva

Vysoce odolná spodní vrstva 
z panenského vinylu

OVÁLNÉ bazény AZURO

UKÁZKA REALIZACE BAZÉNŮ AZURO

NÁŠ TIP

na všechny 
bazény Azuro

SCHŮDKY pro pohodlný
a bezpečný vstup do bazénu

Na výběr stabilní a pevné schůdky 
v lakovaném a především v kva-
litním nerezovém provedení. 
V nabídce modely 2 stupňové, 
3 st. a 4st., včetně provedení 
vhodného pro seniory a osoby 
se sníženou pohyblivostí.



Předností dlouhodobě oblíbených rodinných bazénů 
AZURO je speciální konstrukce, která umožňuje jejich 
úplné nebo částečné zapuštění do země (i ve svahu), 
popřípadě ponechání na povrchu. Tomu odpovídají 
použité vysoce odolné materiály, jako je například 
hlubokotažný silnostěnný plech s vícevrstvou
antikorozní ochranou atd.

V nabídce pro vás máme kruhové i oválné tvary růz-
ných rozměrů (viz tabulky na této a následující straně). 
Snadno si tedy vyberete takový bazén, který splní 
všechny vaše představy a bude i chloubou zahrady. 

Hlubokotažný ocelový plech

Závěrečný ochranný lak

Vnější nátěr s dekorem dřeva

Fixační lišta

Vrchní lišta 
s vlnolamem

Žárově zinkovaná vrstva

Antikorozní vrstva

Vnitřní bazénová fólie

ŘEZ STĚNOU BAZÉNU AZURO

na všechny 
bazény Azuro

MOŽNOSTI INSTALACE:

UKÁZKA REALIZACE BAZÉNŮ AZURO

BAZÉNY AZURO kruhové

BAZÉN vám:
BĚHEM JEDINÉHO DNE
➜  přivezeme
➜  postavíme
➜  a zprovozníme
Vy se už budete jen koupat.

částečné
zapuštění

zapuštění
do svahu

umístění
na povrchu

úplné
zapuštění

úplné zapuštění

částečné zapuštění

umístění na povrchu

5 990 Kč
Akční cena

10 290 Kč

Prodejní cena

AZURO 400

KRUHOVÉ bazény AZURO
V akční nabídce

všechny modely.

➜  K bazénům Azuro doporučujeme také pískovou 
filtraci, solární ohřev nebo tepelné čerpadlo, 
pohodlné schůdky. Více na dalších stranách.

Pro bazén Zander Mavix 4 T5

prodejní cena 4 960 Kč 6 990 Kč 11 950 Kč

AKČNÍ CENA 2 160 Kč 3 990 Kč 5 250 Kč

2 160 Kč
Akční cena

4 960 Kč

Prodejní cena

ZANDER

Model 400 401 402 403 406

Průměr (m) 3,60 4,60 4,60 5,50 6,40

Hloubka (m) 1,07 1,07 1,20 1,20 1,20

Přibližný objem (l) 11 000 18 000 20 000 28 000 39 000

prodejní cena 10 290 Kč 12 590 Kč 13 590 Kč 22 990 Kč 27 690 Kč

AKČNÍ CENA 5 990 Kč 7 490 Kč 7 990 Kč 13 590 Kč 16 290 Kč

➜  Pracují samy bez 
přítomnosti obsluhy.

➜  Napojují se přes 
pískovou filtraci.

➜  Tichý chod díky 
pulzní membráně.

NÁŠ TIP

„Nejoblíbenější 

rodinné bazény“

Výteční pomocníci k pravidelné očistě 
nadzemních i zapuštěných bazénů.

POLOAUTOMATICKÉ VYSAVAČE



BAZÉNY SWING

Jsou vhodné pro nenáročné 
koupání během prázdninových 
měsíců. Jejich předností je rychlá 
instalace a jednoduchý provoz. 
V naší nabídce najdete samonosné 
kruhové bazény a také oválné 
a kruhové bazény s pevnými 
podpěrami.

zpevňující síťovina 
z polyesteru 

vnitřní a vnější 
stěna z PVCJsou z  pružného a odolného 

3vrtstvého PolyStrenghtTM 
PVC kompozitního materiálu.

bazény SWING

   KRUHOVÉ     OVÁLNÉ      RÁMOVÉ

4Kids Mini Swing Max Oval OVAL 
Jumbo

FRAME 
Light FRAME Max FRAME 

Family

Rozměr (m) Ø 3,05 Ø 3,66 Ø 3,66 Ø 4,57 4,57 x 2,74 5,49 x 3,66 Ø 4,88 Ø 4,57 Ø 5,49

Hloubka (m) 0,76 0,76 0,91 1,07 1,07 1,22 1,07 1,22 1,22

Přibližný objem (l) 3 600 5 400 6 600 12 300 8 600 14 900 16 400 16 600 24 400

prodejní cena 1 490 Kč 2 090 Kč 2 990 Kč 5 790 Kč 8 250 Kč 11 850 Kč 7 490 Kč 8 150 Kč 12 340 Kč

AKČNÍ CENA 1 040 Kč 1 390 Kč 1 890 Kč 3 590 Kč 5 100 Kč 7 100 Kč 4 640 Kč 4 750 Kč 7 690 Kč

1 390 Kč
Akční cena

2 090 Kč

Prodejní cena

SWING 3,66 x 0,76 m

ŘEZ STĚNOU 
BAZÉNU SWING

➜  Snadná a rychlá instalace.

➜  Postavíte za 10 minut.

➜  Na podzim složíte a uskladníte.

RÁNO KOUPÍTE, ODPOLEDNE SE KOUPETE


