Zakrytí bazénu
Zakrytí bazénu zamezuje znečišťování vody z okolí a zabraňuje tepelným ztrátám z hladiny. V neposlední řadě chrání Vás,
Vaše děti a domácí mazlíčky před pádem do vody. Zakrytí bazénu je nabízeno v několika variantách od ekonomického
řešení až po řešení s nejvyššími nároky.

KRYCÍ BEZPEČNOSTNÍ PLACHTA

bazény s dlouholetou tradicí

Ideální ekonomické řešení celoročního zakrytí bazénu.
Plachta je vyrobena z plátna se speciální ochrannou vrstvou.
Dodává se v různobarevném provedení a také v solární verzi.

LAMELOVÉ ZAKRYTÍ
Lamelové zakrytí je elegantně integrováno do konstrukce
bazénu a splňuje nejvyšší nároky na estetiku. Lamely z PVC
a PC, včetně solárních lamel se vyrábí v několika barevných
provedeních s automatickým pohonem.

POSUVNÉ ZASTŘEŠENÍ
Posuvné zastřešení bazénu je vyráběno v několika variantách zastřešení od jednoduchých nízkých modelů až po celopochozí
zastřešení. Nabízí možnost úplného uzamčení. Ve spolupráci s českou firmou ALUKOV a.s. nabízí naše firma posuvné
zastřešení s vysokou kvalitou, která je podrobena přísným jakostním testům (zesílená konstrukce zastřešení, spolehlivý
způsob dotěsnění polykarbonátových desek, komplexní systém aretování zastřešení proti negativním účinkům větru aj.).

Kontakty

Sídlo:
U Pošty 290, 696 02 Ratíškovice
DIČ: CZ25586262
Tel.: +420 511 110 527 - kancelář
Provozovna:
Za Mlýnem 1418, 696 02 Ratíškovice
Tel.: +420 511 110 135 - prodejna
Obchodní oddělení:
Tel.:
+ 420 773 635 844
E-mail: verkauf@macekasyn.cz

E-shop

www.eshop.macekasyn.cz

Provozní doba

obchodní oddělení (bazény, zastřešení):
Při poptávce po bazénech a zastřešení
si prosím domluvte schůzku dopředu,
abychom se Vám mohli 100% věnovat.
Po – Pá: 08:00 – 17:00
So, Ne: zavřeno
(nebo po předchozí telefonické dohodě)
V době státních svátků je zavřeno.
Tel: +420 773 635 844
E-mail: verkauf@macekasyn.cz
www.macekasyn.cz

Provozní doba

prodejna (bazénové příslušenství):
Letní čas	Po – Pá: 07:00 – 17:00
So:
08:00 – 11:00
Ne:
zavřeno
Zimní čas	Po – Pá: 07:00 – 17:00
So, Ne: zavřeno
Tel.: +420 511 110 135
www.eshop.macekasyn.cz

Chcete bazén, ale jste na vážkách?
Nevadí, rádi Vám poradíme.
www.macekasyn.cz

|

Tel.: +420 773 635 844

Bazény
Firma MACEK A SYN s.r.o. vyrábí dva základní typy provedení bazénů – skimmerové a s přelivovým roštem.

skimmerové

Bazén je osazen jedním či více skimmery, do kterých přetéká voda z bazénu. Ze skimmeru je voda za pomoci oběhového čerpadla
vedena do filtrace odkud je po pročištění vháněna sacími tryskami zpět do bazénu.

O nás
MACEK A SYN s.r.o. je česká rodinná firma zabývající se zakázkovou výrobou a montáží polypropylenových bazénů a zastřešení
již od roku 1995. Má bohaté zkušenosti ze svého oboru. Doménou firmy je výroba kvalitních bazénů různé velikosti s pevnou
konstrukcí, vybavených funkční technologií s komfortním ovládáním. V současné době působí na tuzemském, ale i zahraničním
trhu a to především v Rakousku a v Německu. Rovněž zajišťuje náhradní díly ke stávajícím zařízením, servisní opravy a dodává
veškeré bazénové příslušenství.

s přelivovým roštem

Voda z bazénu přepadá přes přelivný rošt (hranu bazénu) a odtéká do akumulační vyrovnávací nádrže, která obsahuje dostatečné
množství vody, aby zpětně vyrovnávala hladinu vody v bazénu. Voda z akumulační nádrže odtéká do filtračního zařízení odkud se
vrací zpět do bazénu pomocí vratných trysek.

Proč Macek a syn?
Zakázková výroba
Více než 20 let zkušeností

BAZÉNOVÉ PŘÍŠLUŠENSTVÍ

Nové trendy a technologie

• ohřev (tepelná čerpadla, výměníky, elektroohřevy, solární kolektory)

Široký sortiment skladem
v našem e-shopu

• protiproudy

Poradenský servis

• osvětlení (halogenové i LED),
• úprava vody (zařízení pro slanou vodu, zařízení s automatickou regulací pH a chloru, UV lampy, dávkovací čerpadla,
bazénová chemie)

• náhradní díly ke stávajícím zařízením, servisní opravy, montáže bazénového příslušenství aj.
• bazénové zakrytí ( bezpečnostní plachty, lamelové zakrytí, posuvné zastřešení)

