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01. 
VÁŠ

PROJEKT

02.
NÁŠ

PRÍNOS

03.
VAŠE

OTÁZKY PROJEKTU

FÁZY VÁŠHO PROJEKTU

Každodenné výhody, naše patentované 
technológie a naša spoločnosť.

...a naše odpovede na vaše potreby a 
problémy.

Detailná ponuka podľa 
vášho výberu – bazén, 

príslušenstvo a stavebné a 
montážne práce.
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04.
CENA

PROJEKTU

05.
OBJEDNÁVKA

06.
PRÍPRAVNÉ

PRÁCE

07.
STAVBA

BAZÉNA

08.
SPUSTENIE

BAZÉNA

Detailná ponuka podľa 
vášho výberu – bazén, 

príslušenstvo a stavebné a 
montážne práce.

Na základe zaplatenia zálohy začnú
všetky práce na vašom bazéne.

Objednávka bazéna, jeho dodanie a 
objednávka ďalšieho materiálu.

Jednotlivé fázy stavby bazénu – 
prípravné, výkopové, stavebné 

a montážne. Podrobný zápis do 
stavebného denníka.

Odovzdanie bazénu a podpis odovzdávajúceho
protokolu. Zoznámenie s bazénom a jeho

predstavenie. Dodávka reverznej správy na bazén.
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PATENTOVANÁ ŠTRUKTÚRA: 
pevná a trvanlivá pre stabilný a samonosný 
bazén (bez ďalších podpier alebo výstuží).

TVAR BAZÉNA A SCHODOV 
VYROBENÝCH NA MIERU:  modulárny 
koncept na uskutočnenie všetkých vašich 
nápadov.

KOMFORTNÉ A MÄKKÉ NA DOTYK: 
mäkké schody a hladké steny.

VYSOKO VÝKONNÁ A EKOLOGICKÁ 
FILTRÁCIA: filtrácia nfx s kartušou
(15 mikrónov), ktorá prefiltruje vodu trikrát 
rýchlejšie.

PROTIPRÚD DO BAZÉNA:
znásobte diaľku vášho bazéna.

BAZÉNY MAGILINE...
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MASÉŽNE TRYSKY BALNEO: všetky 
výhody balneoterapie vďaka balneo tryskám 
vo vašich schodoch.

CHYTRÝ A PRIPOJENÝ BAZÉN: 
kontrola a nastavenia všetkých hodnôt 
bazéna pomocou aplikácie iMAGI-X.

AUTOMATICKÁ ÚPRAVA VODY: už 
žiadne prekážky, úprava a dezinfekcia vody 
prebieha automaticky.

MAGIBLACK HYDRAULICKÝ ROBOT:
poháňaný vodou z filtračného systému nfx.

AUTOMATICKÁ ROLETA: exkluzívna, 
diskrétna a prémiová pôvodná bazénová 
roleta MAGIGUARD.

EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ: 
optimalizácia spotreby vody a energie a 
využívanie recyklovaných materiálov.
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VÁŠ PROJEKT JE JEDINEČNÝ

VYTVORÍME VÁŠ VYSNÍVANÝ BAZÉN
SPOLOČNE

Bazény Magiline oživia vaše nápady:

. Naše riešenie prispôsobíme presne vašim predstavám

. Zohľadníme všetky vaše špecifické požiadavky a prekážky

. Váš bazén zhotovíme tak, aby dokonale zapadol do vašej záhrady a okolitého prostredia
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PROJEKT PRESNE NA MIERU

SPOLOČNE NAVRHNEME VÁŠ BAZÉN NA 
MIERU

. Tvary a veľkosti nazéna na mieru

. Schody a lavice prispôsobíme vašim požiadavkám

. Prispôsobené tvary aj hĺbka 

. Nekonečný výber farieb

. Široká ponuka prémiového príslušenstva a vybavenia

9
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15,33 x 5 m 
Piesková fólia 
Prispôsobené schodsiko Bahia 
MAGIguard 
iMAGI+ prémiová podvodná roleta
Magiline Balneo systém
Magiline patentovaný systém protiprúdu v bazéne
Magiline filtrácia

TVARY BAZÉNA A SCHODOV PRISPÔSOBENÉ NA MIERU

Poďme navrhnúť náš projekt...
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OBDLŽNÍKOVÝ
TREND

8,66 x 4 m
Šedá fólia 
Prispôsobené schodisko Bahia
MAGIguard 
iMAGI+ prémiová pôvodná roleta
Magiline Balneo systém
Magiline patentovaný systém protiprúdu do bazéna 
Magiline filtrácia
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URČITE 
ŠTVOREC

5,66 x 5,66 m
Antracitová fólia
Schodisko Beach 1
Patentovaná filtrácia Magiline

7 x 7 m
Svetlo šedá fólia
Schodisko na mieru
Magiline protiprúd do bazéna
Patentovaná filtrácia Magiline
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5,66 x 5,66 m
Antracitová fólia
Schodisko Beach 1
Patentovaná filtrácia Magiline

ZAOBLENÉ 
POTEŠENIE

9 x 4 m 
Šedá fólia

Románske schodisko
Patentovaná filtrácia Magiline
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XS BAZÉNY

6 x 4 m
Šedá fólia

Schodisko MAGI²Beach2
Podvodná roleta

Patentovaná filtrácia Magiline
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XXL BAZÉNY

13 x 4 m
Piesková fólia

Schodisko Arena
MAGIguard podvodná roleta

iMAGI+ prémiová filtrácia
Patentovaný systém Magiline



16

Z KTORÉHOKOĹVEK 
UHLA

13 x 5,33 m
Biela fólia

Prispôsobené schodisko Island 3
Patentovaná filtrácia Magiline
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UNIKÁTNE DIZAJNY
9,66 x 4,66 m
Svetlo šedá fólia
Schodisko Beach I
Patentovaná filtrácia Magiline
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14 x 3 m
Svetlo šedá fólia
Schodisko Beach I
Patentovaná filtrácia Magiline

PLAVECKÁ DRÁHA
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NEKONEČNÝ
BAZÉN

9 x 4 m
Čierna fólia
Schodisko Arena
iMAGI+ biele LED osvetlenie
Patentovaná filtrácia Magiline
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NOČNÉ
PROSTREDIE

9 x 4 m
Piesková fólia
Schodisko Roman 3
Patentovaná filtrácia Magiline
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INTERIÉROVÉ 
POHODLIE

11 x 6,33 m
Šedá fólia

Schodisko Island I
MAGIguard podvodná roleta

21
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ISLAND 3

ISLAND 4

BEACHNESS CONFORT

ROMAN 3

Schodisko Island: vonkajšie rovné schody

Schodisko Roman: vonkajšie okrúhle schodisko

PERSONALIZOVANÉ SCHODY

Schodisko na mieru Schodisko s balneoterapiou

Schodisko Beach: schody mimo bazéna
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BEACH 1

BEACH 2

MAGI² BEACH 2ARENA

MAGI² ARENA

Schodisko Beach: schody vo vnútri bazéna

Schodisko Magi² Beach 2: relaxačné lavice + rovné rohové schody

Schodisko Arena: široký a zaoblený prvý schod

Schodisko Magi² Arena: relaxačné lavice + zaoblené rohové schody

Komfortná pena pre mäkké schody
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BIELA PIESKOVÁ SVETLO 
ŠEDÁ

MODRÁ
BLUE 

FRANCE
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TYPY FÓLIE
CLASSIC
CELSIUS
PREMIUM

ZOSILNENÁ 
FÓLIA

FÓLIE CLASSIC 
-  Bezpečné r iešenie utesnenia vášho bazéna za 
n ízku cenu
- Odolná konštantná teplota vody až do 28 °  C
- Desaťročná záruka na mater iá l  a  zvar y

FÓLIE CELSIUS 
-  Štandardná kva l i ta  fó l ie  na bazény
- Odolná konštantná teplota vody až do 33 °  C
- Odporúčame pre výhrevné bazény a lebo 
bazény, ktorá d isponujú zastrešením a lebo 
roletou
- Desaťročná záruka na mater iá l  a  zvar y
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ŠEDÁ 
GREY
PALE   

ŠEDÝ
ANTRACIT

ČIERNA EFEKT
POTLAČE

KARIBSKÁ
ZELENÁ
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FÓLIE PREMIUM 
-  Šp ičková kva l i ta  a  odolnosť voči  starnut iu
-  Odolná teplote vody 35 °  C po dobu 24 
hodín
-  Odporúčame pre bazény, ktoré sú 
vystavované vysokým teplotám a sú chránené 
(strecha a lebo roleta)
-  Dvanásťročná záruka na mater iá l  a  zvar y

ZOSILNENÁ FÓLIA SOPREMAPOOL 
-  Hrúbka PVC Quardi  vrstvy 150/100
- Odolná teplote vody až do 35 °  C
- Ideá lna do s lnečných podmienok
- Úplne vodeodolná
-  Desaťročná záruka

Ecotech komfortná pena  na mäkké 
a h ladké steny, lepš iu tepelnú izolác iu 
a  mäkké schody.

25
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ROVNÉ DNO
Rovné dno umožňuje zábavu pre ce lú rodinu v jednom 
pr iestore s  rovnakou (konštantnou) h ĺbkou. Toto 
prevedenie dna v spojení  so štruktúrou 1 ,5 m je 
na jobľúbenejšou formou.

ZAKRIVENÉ DNO
Zakrivené dno je obľúbené, pretože je  rozdelené 
na časť s  menšou h ĺbkou a časť s  väčšou h ĺbkou. 
Táto kombinác ia  je  vhodná ako pre det i , tak a j  pre 
dospelých.

Štruktúra 1,2 m

Štruktúra 1,5 m

Štruktúra 1,2 m

Štruktúra 1,2 m

ROVNÉ DNO ROVNÉ DNO
+ BEZPEČNOSTNÝ OKRAJ

Štruktúra 1,2 m

2/3 1/3

1/3 2/3

ZAKRIVENÉ DNO

KONŠTRUKCIA
VÝŠKA
1,2 M ALEBO 1,5 M
pro celú rodinu

ZAKRIVENÉ DNO
+ BEZPEČNOSTNÝ OKRAJ

Dieťa: 1,5 m

Dospelý: 1,8 m

Štruktúra 1,2 m
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DNO NA POTÁPANIE
Toto dno svoj ím veľkým spádom a pr iehlb inou 
pr ipomína olympi jské bazény. Odporúča jú sa na 
potápanie a  p lavecké špor ty.

BEZPEČNOSTNÝ OKRAJ
Bezpečnostný okra j  sa  inšta lu je v  h ĺbke 1 ,1 m a s lúž i 
na lepš ie manévre a pohodl ie . Je  to t iež bezpečnostné 
opatrenie pre det i , ktoré sa tak ľahko dostanú na kra j 
bazéna.

DNO NA POTÁPANIE DNO NA POTÁPANIE
+ BEZPEČNOSTNÝ OKRAJ

Štruktúra 1,2 m
Štruktúra 1,5 m

27°

DNO S DVOMI ÚROVŇAMI
DNO S DVOMI ÚROVŇAMI
Klas ické debnenie Magi l ine doplnené o konštrukčný 
panel , ktorý bazén rozdeľu je na dve úrovne (1 ,2 m a 
1 ,5 m) . Vďaka tomu s i  každý č len rodiny už i je  pr iestor, 
ktorý mu vyhovuje .

Štruktúra 1,2 m

Štruktúra 1,2 m

 

Muž: 1,8 m
Dieťa: 1,5 m

Žena: 1,65 m

Štruktúra 1,5 mŠtruktúra 1,2 m 

27
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Rovné a lebo zaoblené obrubné kamene 
sa poklada jú za bazénovú konštrukcia , čo 
stab i l i zu je a  spevňuje ce lý  bazén. Sú savé, 
mrazuvzdorné, a  tým a j  veľmi kva l i tné . Do 
našoch bazénov vol íme betónové obrubné 
kamene v bežovej  a lebo šedej  farbe a lebo 
pr írodnom Traver t íne . Ak rovnaký kameň 
použi jete a j  na okol i té p lochy, dostanete 
tým dokonalé z jednotenie a  krásny d iza jn .

Ak máte v lastné pr ian ie , obrubný kameň 
s i  môžete ľubovoľne personal izovať a 
dos iahnuť tak jed inečný vzhľad.

OBRUBOVÉ KAMENE
28
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Tvar bazéna

Schodisko

Bazénová fólia

Dno

Obrubné kamene UROBME SPOLOČNE 
BAZÉN VAŠICH SNOV
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UŽ ŽIADNE OBMEDZENIA, IBA DOBRÉ ČASY!

Bazén pripravený na kúpanie v správny čas:  naprogramujte si nastavenia predom, aby ste svoj bazén pripravili.

Za všetkých okolností vždy čistá voda:  automatická úprava vody bez ďalších zásahov*.

Automatická kontrola hladiny vody:  automatické doplňovanie vody*.

BAZÉNY NOVEJ GENERÁCIE

30

*Voliteľné príslušenstvo
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Ideálna teplota vody:  ľahko si nastavte a naprogramujte 
teplotu vody z vášho smartfónu*.

Zostaňte v spojení so svojím bazénom na diaľku:  prístup 
k nastaveniam bazénu prostredníctvom aplikácie.

Hlasom sa jednoduchšie spúšťa osvetlenie:  jeden 
jednoduchý pokyn a hlasový asistent všetko zariadi*.

Balneoterapia priamo vo vašom bazéne:  jednoduchým 
hlasovým príkazom si spusťte protiprúd do bazénu Balneo a 
užite si tú pravú balneoterapiu priamo vo vašom bazéne*.

*Voliteľné príslušenstvo
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Sledujte svoj bazén na diaľku:  
kamera pripojená k vášmu bazénu*.

Váš domáci bazén:
servis a správa vášho bazéna na diaľku*.

32

Hydraulický robot  MAGIblack: 
ekonomickejšie a efektívnejšie čistenie bazéna 
(prevádzka s energiou dodávanou tlakovou vodou 
z filtrácie nfx)*.

PREDSTAVTE SI...

*Voliteľné príslušenstvo

Nástroj na vyťahovanie filtra pre ešte 
jednoduchšiu a nenáročnú manipuláciu*.
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Zníženie spotreby energie: 
optimalizácia prevádzky filtračného 
systému.

Technická miestnosť vo vašom 
vrecku: už nemusíte chodiť do 
technickej miestnosti, aby ste 
skontrolovali hladinu pH a chlóru.

33

Mäkká podložka: Pohodlná a mäkká 
podložka SOFT TOUCH inštalovaná pod 
fóliou na stenách a schodisku bazéna.

Ešte viac pohodlia a komfortu pri posedení na 
schodisku a užívaní si funkcie Balneo.
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INTEGROVANÝ A PATENTOVANÝ
TECHNOLOGICKÝ KONCEPT

Patentovaná, samonosná, odolná a modulárna 
konštrukcia. Exkluzívny koncept, v ktorom si môžete 
ľubovoľne prispôsobiť tvar a rozmer bazéna a bazénové 
schodisko. Bazén, ktorý sa prispôsobí všetkým vašim prianiam 
a zohľadní všetky obmedzenia.

Nová generácia patentovanej filtrácie Magiline NFX. 
Exkluzívny, vysoko výkonný kartušový filtračný systém nfx, 
ktorý sa používa jednoduchšie a je šetrnejší k životnému 
prostrediu.

INTEGROVANÉ TECHNOLÓGIE

Patentované riešenie iMAGI-X na inteligentný, 
automatický, prepojený, ekonomický a ekologický bazén. 
Integrovaná technológia umožňuje spravovať všetky nastavenia 
a funkcie bazéna pomocou chytrého smartfónu, tabletu, 
hlasového asistenta alebo vodotesného diaľkového ovládania.
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MOŽNOSTI BAZÉNA MAGIPRESTIGE – EXKLUZÍVNY BAZÉN MAGILINE

Protiprúd do bazéna
Znásobte diaľku vášho bazéna vďaka protiprúdu do 
bazéna Intense (70 m3/h).

Balneo
Pridajte si až 6 vodných masážnych tryskov na lavicu, 
schodisko alebo do stien bazéna a užívajte si príjemnú 
masáž.

NEO LIGHT LED FAREBNÉ OSVETLENIE
Vytvorte si vo vašom bazéne rôzne atmosféry vďaka LED 
farebného osvetleniu Neo Light.

Hydraulický robot MAGIblack
Pracuje s energiou dodávanou z bazénovej filtrácie nfx.

Podvodná bazénová roleta MAGIguard
Diskrétna a dokonale integrovaná podvodná roleta 
MAGIguard. Je pripojená do systému iMAGI-X cez Bluetooth.
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YEARS

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ 
. Hrubá stavba trvá iba 6 – 8 dní
. Predchystané technické moduly (napr. filtrácia) a schodisko

PATENTOVANÁ MODULÁRNA 
ŠTRUKTÚRA

EXKLUZÍVNA TECHNOLÓGIA
Tento jedinečný koncept štruktúry bazéna vyrobený z modulárnych polypropylénových 
panelov vo výške 1,2 alebo 1,5 m vám umožňuje maximálne prispôsobenie. Táto štruktúra 
je maximálne spoľahlivá, trvanlivá, samonosná a nevyžaduje žiadne ďalšie vzpery.

Modulárna konštrukcia Magiline kombinuje tradičné materiály (železo + betón), a vytvára 
tak maximálne robustné a kvalitné bazény, ktoré disponujú rovnakými požiadavkami na 
pevnosť ako majú budovy, mosty alebo vodárenské veže.

36

ŠTRUKTÚRA, KTORÁ 
VYDRŽÍ
. Železo-betónová štruktúra
. Desaťročná záruka

Only for France
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    EKOLOGICKÉ 
. Maximálna tepelná izolácia
. Žiadne vypúšťanie vody z bazéna a zbytočné plytvanie
. Recyklovateľné materiály

MINIMÁLNE ZEMNÉ PRÁCE
. Iba 25 cm
. Žiadne vzpery
. Úspora výkopu a zásypu 30 m3
(pre bazény vo veľkosti 8 x 4 m) SCHODISKO

. Železo-betónové, súčasť konštrukcie

. Monoblok

. Možnosť prispôsobenia na mieru

KOMFORTNÁ PENA
. Inštaluje sa na steny a schodisko pod 
bazénovú fóliu
. Zvyšuje komfort a ochranu
. Jemná na dotyk 

PRISPÔSOBITEĹNÁ MODULÁRNA ŠTRUKTÚRA
. Pr ispôsobte s i  rozmer a tvar bazéna podľa vaš ich pr ian í  a  pr iestoru na záhrade
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Multiplikátor protokolov umožňuje rýchle, efektívne a 
optimalizované prúdenie vody v bazéne.

Fi l trác ia  n fx30

Fi l trác ia  n fx40

Moderný SKIMMER: 5 farebných variantov

NOVÁ GENERÁCIA PATENOVANEJ 
FILTRÁCIE MAGILINE NFX

EXKLUZÍVNE TECHNOLÓGIE 
15-mikrónový filtračný systém, ktorý minimalizuje 
používanie chemikálií a vodu filtruje až 3-krát rýchlejšie oproti 
klasickým filtrom.

Kompaktný, ľahko použiteľný a samostatný integrovaný 
technický blok filtrácie, ktorý disponuje vlastným prepadom a 
reguláciou hladiny vody.

EKOLÓGIA NA PRVOM MIESTE
Kartušová filtrácia s uzavretým okruhom zabraňuje 
vytekaniu vody do podzemia alebo do kanalizácie.

ĽAHKÉ POUŽITIE
Údržba sa vykonáva jednoduchšie umytím filtračnej kartuše. 
Čistenie prebieha v závislosti od znečistenia
(spravidla 1 za 14 dní).

38
Krištáľovo čistá voda za všetkých okolností.
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VYSOKÝ VÝKON (TLAK VODY)
•  Pro hydraul ický č ist iac i  robot 2m3/h 

•  Sanie 32 m3/h
n f x 3 0  a l e b o  n f x 4 0

TRYSKA S VÝKONOM 
30 m3/h

Fi l tračná kar tuša s 
f i l tračnou schopnosťou 
15 mikrónov.

Veľký predf i l tračný kôš 
na zachytenie hrubých 
nečistôt ( l i s ty  a  pod.) .

MAGIskim predf i l tračná 
pančucha na hrubé 
nečistoty.

Spätný vent i l  (k lapka) , 
ktorá zabraňuje 
vracaniu neč istôt späť 
do bazéna.

Nástroj  na ľahké 
vyt iahnut ie bazénového 
f i l tra  (vol i teľné) .

EX
CLUSIV

E

P
IS

C
IN
ES MAG

IL
IN

E

SYSTEM

PATENTED
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INTEGROVANÁ TECHNOLÓGIA
INTELIGENTNÉHO BAZÉNA IMAGI-X

Aplikácia pprístupná cez smartfón alebo tablet 
zjednodušuje správu nastavení bazéna a mnohých ďalších 
funkcií (úpravy vody, ohrev vody, osvetlenie, protiprúdu v 
bazéne, čistenie bazéna a pod.) odkiaľkoľvek.

Tento komplexný systém iMAGI-X vám tiež umožňuje prijímať 
upozornenia a zostáva v spojení s vašim distribútorom s cieľom 
poradenstva, údržby alebo vzdialených služieb.

Táto technológia je vybavená možnosťou pripojenia na 
hlasového asistenta, vďaka čomu môžete bazén ovládať 
hlasom (voliteľné). Ďalšou možnosťou je ovládanie cez 
smartfón, tablet alebo vodeodolný diaľkový ovládač 
(voliteľné).

40

iMAGI-X je exkluzívne inteligentné riešenie navrhnuté pre 
automatizáciu funkcií bazéna a optimalizáciu elektrickej energie. 
Nastavenie všetkých parametrov bazéna sa vykonáva jednoduchšie 
cez aplikáciu.
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Užívajte si výhody športového plávania znásobením dĺžky vášho bazénu.

Voliteľné nadštandardné vybavenie bazéna MAGISport2 so silným prietokom vody 70 m3/h váš bazén premení na plavecký.

Výhody plávania proti prúdu vo vašom bazéne: intenzívne, ale tiež relaxačné plávanie!

VYBAVENIE
PLÁVANIE PROTI PRÚDU
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VYBAVENIE
FUNKCIA BALNEO

Doprajte si skvelú masáž priamo u vás doma!

Je čas si odpočinúť.

Urobte si pohodlie na mäkkom, širokom a komfortnom schodisku 
vírivých schodov Magiline, nastavte si intenzitu masážnych tryskov 
a užívajte si tú pravú balneoterapiu.

Schodisko Magiline s masážnymi tryskami dávkuje všetky 
výhody hydroterapie.

Naše schodisko môže byť vybavené až šiestimi vodnými 
tryskami a jednoduchou reguláciou výkonu. V sede alebo ležmo 
vám toto schodisko poskytne potešenie z Balneo kúpania na 
veľkej a komfortnej lavici (schodisku). V prípade záujmu sa dá 
trysky inštalovať aj do stien bazéna.
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OSVETLENIE NEOLIGHT

Zmeňte svoj bazén z čiernobieleho na farebný. Všetky naše 
MAGIprestige bazény sú vybavené LED bielym Neolight 
osvetlením, ktorý príjemne rozsvetlí a rozptýli biele svetlo.

VYBAVENIE
LED OSVETLENIE NEOLIGHT

LED farebné osvetlenie Neolight, ktoré je možné k 
bazénu dodať ako voliteľné vybavenie, vám umožňuje 
naprogramovať až 11 farieb a 7 farebných kombinácií 
(animácií).

Osvetlenie je možné jednoducho nastaviť s pomocou 
diaľkového ovládača, ktorý je súčasťou dodávky. Ak váš bazén 
disponuje inteligentným ovládaním iMAGI-X, tak osvetlenie 
môžete ovládať cez aplikáciu. Čím viac nálad máte, tým máte 
aj viac bazénov...
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EXKLUZÍVNY MAGILINE:
Hydraulický robot MAGIblackTankTrax

Bazénový robot MAGIblack TankTrax pracuje s hydraulickou 
energiou dodávanou tlakom z integrovanej trysky vo filtračnom 
bloku nfx.

VYBAVENIE
ROBOT MAGIBLACK

Pomocou Ventruriho efektu nasáva nečistoty do filtračného 
vrecúška. Náhodným pohybom sa na dne bazéna a pozdĺž stien 
udržuje voda neustále aktívna.

Exkluzívne pre bazény Magiline: vyšší výkon a obratnosť, vyčistí 
skutočne celý bazén. Vďaka špeciálnym kolesám sa dá hovoriť o 
robote do naozaj každého terénu.
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VYBAVENIE
PODVODNÁ ROLETA MAGIGUARD

EXKLUZÍVNE MAGILINE:
Podvodní bazénová roleta MAGIguard, diskrétna a estetická 

Podvodná roleta MAGIguard, naozajstná inovácia pre bazény.

Magiline kombinuje bezpečnosť, spoľahlivosť a eleganciu.

Estetická a diskrétna: roleta splynie s bazénom a terasou, a pritom stále zaisťuje maximálnu 
bezpečnosť bazéna.

Ekonomická a ekologická: roleta pláva na vodnej hladine a prispieva k udržiavaniu teplej 
vody, zabraňuje odparovaniu vody, a tým prináša významné úspory. V prípade záujmu je možné 
roletu doplniť o solárne lamely, ktoré vodu prirodzene ohrievajú.
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BAZÉN, KTORÝ JE CHRÁNENÝ: 
ZASTREŠENIE, ROLETA ALEBO PLACHTA

Skvěle vybavený bazén Magiline

48

VÝHRIEVANÝ BAZÉN, KTORÝ SI BUDETE 
UŽÍVAŤ OMNOHO DLHŠIE

PRE EŠTE VÄČŠIU BEZPEČNOSŤ JE 
MOŽNÉ BAZÉN VYBAVIŤ ALARMOM
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KRIŠTÁĽOVO ČISTÁ VODA VĎAKA 
AUTOMATICKÝM ZARIADENIAM NA 
ÚPRAVU VODY

49

BAZÉN ZYKRYTÝ BAZÉNOVÝM 
ZASTREŠENÍM

BAZÉN, KTORÝ JE VĎAKA ČISTIACIM 
ROBOTOM NEUSTÁLE ČISTÝ
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TEPELNÉ ČERPADLÁ

Maximálne využitie vášho bazénu s tepelným čerpadlom novej generácie a správnou teplotou vody za každých okolností.

Koeficient výkonu (COP), výkon, nízka hlučnosť, štandard BF PAC, malé rozmery, reverzibilné tepelné čerpadlo a pestrá ponuka tepelných čerpadiel. To sú tepelné čerpadlá Zodiac, ktoré disponujú 
najlepším výkonom na trhu.

Vyššia úspora energie, šetrnejšie k životnému prostrediu a tichšie. To všetko zahŕňa nový rad tepelných čerpadiel od spoločnosti Zodiac. Zároveň disponujú všetkými najnovšími technologickými 
inováciami.
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ALARMY

Alarm PRECISIO, ktorý je vybavený technológiou novej 
generácie, nepretržito rozpoznáva vlny v bazéne a detekuje 
telo ponorené vo vode. Ak je detekovaný pád do vody, výkonné 
vstavané sirény alarmu PRECISIO okamžite hlasito upozornia 
okolie.

Neviditeľný (skrytý) poplašný systém - je prvým skrytým 
bazénovým alarmom na trhu. Vylepšená analýza a detekčná 
schopnosť, minimálne rozmery a čiastočne ponorený ovládací 
panel sú niektoré z funkcií obsiahnuté v tomto bezpečnostnom 
systéme.
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PLACHTY A FÓLIE

Chráňte svoj bazén pred nečistotami a maximalizujte bezpečnosť. Bazénové rolety a kryty sú 
dodávané v rôznych variantoch na konkrétnu realizáciu a využitie.

Plachta so železnými tyčami zaistí váš bazén po celý rok.  Vďaka robustným železným tyčiam, ktoré 
zlepšujú tesniace vlastnosti na celej ploche a okrajoch. V prípade záujmu je možné doplniť o navíjacie 
zariadenie.

Zakrytie bazéna bublinkovou fóliou sa umiestňuje na vodu tak, aby strana fólie, na ktorej 
sú bublinky, bola položená na vode. Vďaka tomu sa minimalizuje odparovanie vody a udržuje sa jej 
teplota.

Zimný kryt sa používa najmä na zazimovanie bazéna cez zimné obdobia. Chráni vodu v bazéne 
pred nečistotami (tráva, hlina, lístie, vetvičky atď..). Zakrytie bazéna cez zimu výrazne uľahčuje jeho 
opätovné spustenie.
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PODVODNÉ A NADVODNÉ
BAZÉNOVÉ ROLETY

Podvodné alebo nadzemné bazénové rolety, motorizované, solárne, ovládateľné 
smartfónom a ďalšími... Tieto rolety ťažia z najnovších technologických inovácií, ponúkajú 
špecifiká najvyššej kvality a spĺňajú najnáročnejšie bezpečnostné normy.

Podvodná bazénová roleta je maximálne diskrétna; navijak jednotlivých lamel je umiestený 
pod hladinou vo vnútri bazéna, takže ho nie je vidieť. Maximálna ochrana bazéna, ktorá 
kombinuje výkon a estetiku.

Nadzemná bazénová roleta s pestrou ponukou farieb lamel, exkluzívnym patentovaným 
systémom Wing System, pomalým režimom alebo riešením zakrytia navíjacieho systému sa 
prispôsobí všetkým konfiguráciám, aby zakryla a maximálne chránila váš bazén.
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ZASTREŠENIE
BAZÉNA

Chráňte svoj bazén alebo wellness bazénovým zastrešením a 
užite si to pravé kúpanie po celý rok.

Bazénové zastrešenie chráni bazén pred nečistotami a 
zabraňuje ich usádzaniu vo vode.

Vďaka tomu môžete zabudnúť na hmyz, vysušené listí, prach a 
ďalšie nečistoty, ktoré znečisťujú bazénovú vodu.

Maximálna bezpečnosť, obmedzenie odparovania vody a 
udržiavanie jej teploty. To všetko získate vďaka bazénovému 
zastrešeniu.

Bazénové zastrešenie dodávame výhradne od spoločnosti 
Alukov, ktorá je jednotkou na európskom trhu.
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Nastavenie a inštalácia bazénového zastrešenia je veľmi 
jednoduchá. Zastrešenie je predom pripravené a montáž 
zvládnu dvaja pracovníci v priebehu jediného dňa. Chráňte 
svoj bazén a zažite kúpanie aj v nepriaznivom počasí.

MAGIBOX: ZASTREŠENIE MAGILINE VO FORME SÚPRAVY

Dodávku, výklad a montáž nechajte na nás

Predom pripravené zastrešenie, jedno-
duchá inštalácia

Dvaja pracovníci zvládnu montáž v 
priebehu jediného dňa
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BAZÉNOVÉ VYSÁVAČE

Výber správneho bazénového vysávača je zásadný pre vaše pohodlie a čistotu bazénovej vody. 
Vďaka používaniu bazénového vysávača sa vám výrazne zjednoduší údržba bazéna a ďalšie čistenie 
(stien, dna alebo filtra). Mimo toho bude bazénový vysávač ďaleko efektívnejší ako vy.

Pre bazény Magiline sme vybrali celý rad elektrických bazénových vysávačov od najlepších 
výrobcov na trhu (najmä spoločnosť Zodiac) kvôli jej účinnosti, efektivite a výkonu. V závislosti 
od modelu je možné voliť vysávače, ktoré čistia dno, steny, linku a ďalšie. Moderné bazénové 
vysávače disponujú najnovšími technológiami, ako napr. veľmi jemný filter, inteligentná navigácia, 
diaľkové ovládanie, transportný vozík atď...
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ÚPRAVA VODY

Aby ste predišli tomu, že sa údržba bazénu pre vás stane 
utrpením...zvoľte automatický systém úpravy vody.

Voda v bazéne je nestabilná a neustále sa jej hodnota mení. Aby 
bola voda vždy krištáľovo čistá a zdravá, je potreba sa týmto 
zmenám neustále prispôsobovať a udržiavať ju vyváženú a 
dezinfikovanú.

Váš bazén MAGIPRESTIGE je možné voliteľne vybaviť riešením 
iMAGI-X, ktoré automaticky riadi všetky nastavenia bazéna tak, 
aby bola voda zdravá a čistá za všetkých okolností.

So systémom iMAGI-X budete mať všetky nastavení bazéna 
neustále u seba. Bazén môžete ovládať vzdialene zo smartfónu.

Ponúkame aj ďalšie exkluzívne riešenia na úpravu vody vo 
vašom bazéne: reguláciu ph, elektrolýzu soli, reguláciu chlóru 
a ďalšie...
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BAZÉN MAGILINE 

1. VÝKOP 2. VYROVNÁVACIE PÁSY

3.  STAVBA KONŠTRUKCIE
A PREVIAZANIE ŽELEZOM 4. BETONÁŽ KONŠTRUKCIE
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6. BRÚSENIE A VYROVNÁVANIE 
DNA

Váš hotový bazén! 

5. POLOŽENIE OBRUBNÉHO KAMEŇA

7. INŠTALÁCIA FÓLIE
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INŠTALÁCIA A MONTÁŽ BAZÉNA
3 RIEŠENIA IBA PRE VÁS

Váš bazén môže byť postavený za 6 až 8 dní  (4 týždne technolog ická prestávka na usadenie 
betónu) , vďaka naše j  inovat ívnej  konštrukci i .

Pripravené na plávanie (bazény na kľúč)

Nič nemôže byť jednoduchš ie!  Nechajte s i  postav iť 
váš bazén na kľúč a všetky starost i  nechajte na nás . 
Poradíme vám s výberom, návrhom, objednávkou, a 
nás ledne , krok za krokom, ce lý  bazén postav íme . S 
nami nebudete musieť n ič  r ieš iť , bazény Magi l ine 
rea l izu jeme od A po Z, teda od výkopu až po 
napustenie . V pr ípade záujmu zhotovíme a j  okol i té 
p lochy a dodáme bazénové zastrešenie (a lebo iný 
typ zakr yt ia  bazéna) .

Bazén Magil ine ako sada

Pre kut i lov a lebo tých, ktor í  majú v iac času, sú 
bazény Magi l ine k d ispozíc i i  vo forme stavebnice . 
Prečo s i  nepostav iť  svoj  v lastný bazén? Nič nemôže 
byť jednoduchš ie , ako s i  postav iť  bazén svoj ich 
snov. Bazén Magi l ine je  možné podľa montážneho 
návodu postav iť  za pár dní . Rýchla  a  jednoduchá 
inšta lác ia , bazénová sada Magi l ine ponúka mnoho 
výhod. K bazénu vám dodáme celú dokumentác iu , 
návody a manuály.

Asistované riešenie stavby bazéna Magil ine

Asistované r iešenie stavby bazéna znamená, že vás 
budeme podporovať v každom kroku rea l izác ie . 
Pre úplný kľud s  nami môžete prebrať všetky kroky 
stavby. Po dohode pr ídeme stavbu skontrolovať a so 
všetkým vám poradíme . Ak chcete bazén Magi l ine , 
a  zároveň vás láka zhotoviť s i  ho samostatne , tento 
var iant  je  pre vás ideá lnou voľbou.
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Dizajn a výroba bazénov od roku 
1994.

Bazény novej generácie, ktoré 
obsahujú inovatívnu technológiu 

(87 patentov) a riešenie budúcnosti 
(inteligentné ovládanie, automatizácia).

Viac než 45 000 realizácií v 33 
krajinách.

MAGILINE, JEDNOTKA V BAZÉNOCH NA MIERU,
INTELIGENTNÉ, EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ

Líder na trhu s prispôsobiteľnými, 
skvele vybavenými a inteligentnými 

bazénmi.
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Jediná spoločnosť, ktorá v tomto 
odvetví získala označenie Origine 
France Garantie, ktoré zaručuje 

výrobu vo Francúzsku.

 Spoločnosť Magiline sa zaviazala 
hľadať a integrovať riešenia 

rešpektujúce enviromentálne 
problémy: Recyklácia, žiadne 

vypúšťanie vody do kanalizácie alebo 
podzemia, menšia spotreba vody, 

chemikálií a elektriny.

S bazénmi Magiline si vyberáte a získavate:

. Skúsenosti a know-how

. Prémiové bazény vyrobené na mieru

. Vysokú kvalitu špecifikácie a personalizované služby

. Pevné záväzky k dizajnu a výrobe vo Francúzsku

. Ekologický prístup v našej odbornosti a našich úspechoch
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EKOLOGICKY ZODPOVEDNÁ
SPOLOČNOSŤ

. Štruktúra, ktorá disponuje lepšou tepelnou izoláciou a je z 80% 
vyrábaná z recyklovateľného materiálu.

. Filtračný systém s uzavretým okruhom, ktorý zabraňuje 
vypúšťaniu vody do podzemia alebo kanalizácie.

. Patentovaná nfx filtrácia, ktorá dokáže prefiltrovať vodu v bazéne 
3-krát rýchlejšie (oproti klasickým filtrom), a tým minimalizovať 
použitie chemikálií.

.Kompletné technologické riešenie bazénov (automatizácia, 
inteligentné ovládanie, filtrácia atď.) určené k zníženiu spotreby 
vody, elektriny a chemikálií.

Spoločnosť Piscines Magiline je technologická spoločnosť, ktorá je riadená interne, 
disponuje vysoko výkonným výrobným areálom a integrovaným oddelením pre výskum a 
vývoj. Sídlo spoločnosti je v Troyes. S 87 medzinárodne registrovanými patentmi je 
na inovácie kladený dôraz už od založenia spoločnosti. Uprednostňuje a kladie dôraz na 
technológie budúcnosti (automatizáciu, inteligentné ovládanie atď...). Hlavnou myšlienkou 
je: spokojnosť zákazníka a bazény, ktoré vyžadujú minimálnu údržbu.
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PATENTED

INOVATÍVNA
SPOLOČNOSŤ
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Výrobný areál s rozlohou 9,000 m² a integrovaným oddelením výzkumu a vývoja.
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S pevnou pozíciou v Troyes (región Aube) je Piscines Magiline 
jedinou spoločnosťou v tomto odvetví, ktorá získala ocenenie 
Label Origine France Garantie, čo je známkou silného 
záväzku vytvárať a vyrábať produkty na francúzskom území. 
Nedávno sa tiež spoločnosť Piscines Magiline pripojila 
k francúzskemu hnutiu French Fab movement, ktoré 
predstavuje inovatívne exportne orientovaný priemysel 
otvorený zmenám, ktoré prinášajú digitálne technológie, nové 
výrobné technológie a zelenú ekonomiku.

FRANCÚZSKA
SPOLOČNOSŤ

Medzinárodné partnertsvo Solidarités: od roku 
2014 podporuje spoločnosť Piscines Magiline humanitárne 
združenie SOLIDARITES INTERNATIONAL, ktoré sa zaoberá 
zmierňovaním konfliktov a prírodných katastrof. Ich pole 
pôsobnosti: prístup k vode a hygiene pre obyvateľstvo oslabené 
prírodnými katastrofami alebo konfliktmi.

ZODPOVEDNÁ
SPOLOČNOSŤ
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1. VYTVÁRAŤ BAZÉNY, KTORÉ VYDRŽIA 
Bazén Magiline predstavuje exkluzívnu technológiu, vysoko kvalitnú, samonosnú 
a monolitickú betónovú konštrukciu s 10-ročnou zárukou, kartušový 
filtračný systém novej generácie so špičkovým výkonom a inovatívnym 
riešením automatického ovládania bazénov iMAGI-X.

2. ZJEDNODUŠIŤ KAŽDODENNÚ SPRÁVU BAZÉNU
Bazény Magiline disponujú patentovaným technologickým riešením, vďaka 
ktorému je údržba a správa bazénu minimálna. Automatické ovládanie a úprava 
vody, čistá voda za každých okolností, vzdialená správa, nastavenia všetkých 
hodnôt z telefónu, čistenie bazéna a ďalšie... To všetko predstavujú bazény 
Magiline.

3. UROBIŤ VÁŠ BAZÉN UNIKÁTNÝM
Bazény Magiline sú celkom prispôsobiteľné, aby sa prispôsobili všetkým 
vašim potrebám, požiadavkám a tiež vášmu prostrediu; tvar a veľkosť bazéna 
na mieru, pestrá ponuka schodísk, veľký výber farieb, obrubného kameňa a 
ďalšieho nadštandardného príslušenstva.

NAŠE ZÁVÄZKY



67

6. ZAVIAZANIE SA KU SKUTEČNÉMU 
PRÍSTUPU K CSR (SOCIÁLNA A 
ENVIRONMENTÁLNA ZODPOVEDNOSŤ)
Ekologická zodpovednosť je pre našu spoločnosť prioritou; 
voštinová štruktúra s lepšou tepelnou izoláciou, použitím 
recyklovateľných materiálov, filtráciou s uzavretým okruhom 
pre zamedzenie vypúšťania vody do podzemia alebo kanalizácie 
a ďalšie.

5. MINIMALIZÁCIA SPOTREBY VODY, 
ELEKTRINY A CHEMIKÁLIÍ
Vďaka našim technológiám dokážeme optimalizovať spotrebu 
vody, elektriny a chemických prostriedkov. Medzi tieto 
technológie patrí inteligentné ovládanie, výkon filtrácie nfx a 
ďalšie.
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4. INOVATÍVNE BAZÉNY VYRÁBANÉ VO 
FRANCÚZSKU 
So svojím pôsobiskom v regióne Aube (oblasť Champagne), 
kde má spoločnosť Piscines Magiline svoje pôsobisko (výrobný 
areál, oddelenie vývoja a výskumu, servis a ďalšie podporné 
služby), je jedinou spoločnosťou v tomto odvetví, ktorá získala 
označenie Label of Origin France Garantie a pripojila sa k 
francúzskemu hnutiu French Fab movement.
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Piscines Magiline, autor a výrobca plne prispôsobiteľných, nadštandardne vybavených bazénov.
Ako jediný ťaží z označenia Origine France Garantie. Vynálezca inteligentných bazénov.

Magiline bazény | Wellness Masvital s. r. o., Forbasy 72, 065 01 Hniezdne, Slovenská republika, IČO: 44546823, IČ DPH: SK2820000733
www.magilinebazeny.sk | pavol@magilinebazeny.sk | +421 905 845 473 | +421 908 336 710

Výroba našich bazénov je evolučná. Ich vizuálne znázornenie v tomto katalógu je orientačné a bez zmluvného rozsahu. Naši predajcovia a partneri sú právne nezávislé 
spoločnosti, ktoré konajú vo svojom mene a na ich účet. Piscines Magiline nepredáva ani neinštaluje svoje produkty koncovým zákazníkom. Akákoľvek reprodukcia stránok 

publikovaných v tomto katalógu je nezákonná.

Fotografie poskytli ©Piscines Magiline, Olivier Frajman, Fred Pieau, Okénite Animation, Zodiac, Maytronics, Fluidra, Nextpool, Aquacomet.


