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• 22 OBLASTNÝCH ZÁSTUPCOV COMPASS
• 29 EURÓPSKYCH KRAJÍN

InšpIrOvAní HIStórIOu 

1981 - 2013 | 70 000 NAiNšTALOVANÝCH BAZéNOV VO SVETE

• jedinečná originálna a patentovaná keramická technológia na svete
• Bi-Luminite - prvé farebné prevedenie na svete vytvárajúce 3D farbu - bezkonkurenčne hlboká a žiarivá farba vody
• VAntAge® - prvý integrovaný cirkulačno-čistiaci bazénový systém na svete
• rýchla a jednoduchá inštalácia bazéna (Self Supporting Pool Technology)
• jednostranná prelivová hrana (system disappearing Edges), Maxi Rebrá
• licenčná fabrika v Európe od roku 2005

INTELIGENTNÝ SAMOČISTIACI BAZÉN!

európSkA
PREDAjNá SIEť
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NAjMODERNEjšIE
TEChNOLóGIE

Nova Colour

keramická vrstva

karbónová výstuž

vonkajší 
náter

sklolaminátová 
výstuž

uzavretá hrana

vynilesterová vrstva 
s farbou

vynilesterová vrstva 
vystužená sklolaminátovými 

vláknami

Od roku 2013, za použitia najmodernejších technológií,  
je karbón strategicky umiestnený do štruktúry bazéna, 
aby posilnil jeho najviac namáhané časti. Compass Pools 
Europe vytvoril Carbon edition® s vybranými modelmi 
bazénov.

Karbón má najvyššiu pevnosť zo všetkých výstužných  
materiálov. Pre tieto vlastnosti sa využíva v priemyselných 
odvetviach ako letectvo, automobilový priemysel 
a jachtársky priemysel. jedinečné vlastnosti karbónu  
využíva vo svojej technológii výroby Compass Ceramic  
Pools počnúc vývojom od roku 2009.

VÝHOdY:
• 20% zvýšenie tuhosti
• lepšia stabilita bazéna

CARBon CeRAmIC PooLS®

polyesterová vrstva

ORIGINáLNA TEChNOLóGIA 
KERAMICKÝCh BAZÉNOV
FAkTY o keRAmICkýCh BAzénoCh ComPASS:

• jEDINá PÔVODNá A PATENTOVANá TEChNOLóGIA VÝROBY KERAMICKÝCh KOMPOZITOV NA SVETE
• VIAC AKO 70 000 PREDANÝCh BAZÉNOV
• 30 ROKOV SKÚSENOSTÍ VÝVOjA A VÝSKUMU V AUSTRáLII, V USA A V EURóPE

VýhodY:
• exkluzívny 3D žiarivý povrch bez pórov
• doživotná záruka proti osmóze (absolútna nepriepustnosť)
• zvýšená tuhosť keramického jadra (patent PN 1690) bez straty pružnosti
• rýchla a jednoduchá montáž v priebehu niekoľkých dní
• zabudovanie bez betónovej základovej dosky
• zaručená kvalita bazénov, neustála kontrola výrobného procesu
• prísne dodržovanie overenej austrálskej technológie
• technológia uzavretej hrany
• karbónová výstuž na strategických miestach

štandardný bazén 
zo sklených vlákien

Karbónový keramický bazén 
– exkluzívny patentovaný system

vrstva nova Colour

vinylesterová bariérová
vrstva
vinylesterová vrstva
vystužená sklolaminátom

keramická vrstva

polyesterová vrstva
vystužená sklolaminátom
a karbónovou rohožou
vode odolný
izolačný plášť

• Fantastické 3d farby
 s jedinečnou ochranou farieb
• Vynikajúca odolnosť proti
 chemickým látkam,
 mechanickému poškodeniu,
 a vysokým teplotám
• Špeciálne ošetrenie proti
 UV žiareniu

Nova Colour Serie
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YACHT POOL
jachty u každého predstavujú symbol slobody a luxusu.  
YAChT POOL predstavuje spojenie bazéna s prvkami luxusnej lode.  
štylizovaná prova lode s vírivkou integrovaná do tohto bazéna,  
je úplne novým prvkom v dizajne bazénov.  
V noci je YAChT POOL osvetlený  
LED podsvietením, čím umocňuje  
jedinečnosť tohto bazéna. 

* pre presné rozmery pozrite technický výkres

Typ  Dĺžka  Šírka  Hĺbka  Objem  Hmotnosť
YAChT POOL  11,50  4,00  1,50  42 m3  1850 kg

8 - 9

Ovládací 
panel

Madlá z nerezovej 

ocele

Samočistiaci 

systém Vantage®

Podlaha z originálneho  

jachtárskeho flexi-teaku

Integrovaná

vírivka

Lamelový kryt 

Rollo Cover
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* pre presné rozmery pozrite technický výkres

Typ  Dĺžka  Šírka  Hĺbka  Objem  Hmotnosť
FUN 74   7,45  3,70  1,50  33 m3  1000 kg  
FUN 83  8,30  3,80  1,50  37 m3  1100 kg
Fun 100   10,00 4,00  1,50  45 m3  1250 kg

10 - 11

Nezáleží na tom, či chcete bazén pre zábavu  
v rodinnom kruhu a s priateľmi, alebo pre náročný  
tréning. Bazén Fun je stvorený pre oboje.  

Dve komfortné a pohodlné schodiská s protišmykovou 
úpravou umožňujú inštalovať bazén bez obmedzenia 
do akýchkoľvek priestorov. Bezpečnostný stupienok po 
obvode a madlo na pozdĺžných stranách ocení každý,  
kto vyskúša bazén Fun. 

Objednajte si k bazénu výkonný protiprúd a máte 
optimálne miesto pre trénovanie, ktoré uspokojí aj 
náročných plavcov.  
Bazén Fun je ideálny pre rodinu aj šport.

FUN

FUN 83

FUN 100

FUN 74



BRILIANT
Puristická elegancia bazénov Briliant je ekonomickým  
variantom keramických bazénov Compass.  
Kombinácia puristicky minimalistického dizajnu a absolútnej 
účelnosti robí z týchto bazénov typ vhodný pre každú záhradu.

• vstup do bazéna je navrhnutý tak, aby poskytol čo najviac     
   miesta pre plávanie
• stupienok po celom obvode zabezpečuje bezpečný vstup  
   a výstup z bazéna
• priestor na sedenie a relaxáciu je vhodný  
   pre inštaláciu masážnych trysiek

* pre presné rozmery pozrite technický výkres

Typ  Dĺžka  Šírka  Hĺbka  Objem  Hmotnosť
Briliant 66  6,60  3,65  1,40  27 m3  850 kg
Briliant 74  7,60  3,65  1,40  32 m3  920 kg

BRILIANT 66

BRILIANT 74
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XL-BRILIANT
Predĺžená verzia bazéna Briliant, ktorá obsahuje 
naviac:

• miesto pre inštaláciu integrovaného lamelového   
   krytu Compass Rollo Cover
• madlo na pozdĺžnych stenách pre bezpečnú  
   funkciu lamelového krytu Rollo Cover

* pre presné rozmery pozrite technický výkres

Typ  Dĺžka  Šírka  Hĺbka  Objem  Hmotnosť
XL-Briliant 88  8,70  3,70  1,50  45 m3  1100 kg

14 - 15

XL-BRILIANT 88



Dve dráhy pre zdravie, telesnú kondíciu a zábavu pre všetkých.  
Dvojdráhový X-Trainer umožňuje plávať dvom či viacerým plavcom 
súčasne. je vhodný taktiež pre tréning vo vode, ktorý je veľmi šetrný 
ku kostiam a kĺbom, či vodné hry. je ideálny tak pre starších ľudí,  
ako aj pre malé deti.

•  moderný geometrický tvar s dvomi dráhami
• dve schodiská s integrovanými relaxačnými zónami
• postupne klesajúce dno bazéna 
• široké schody a vstavané relaxačné časti, kam je možné 
   inštalovať masážne trysky, alebo vzduchovú masáž
• stupienok po celom obvode bazéna dodává menej zdatným 
   plavcom pocit bezpečia

X-TRAINeR

* pre presné rozmery pozrite technický výkres

Typ  Dĺžka  Šírka  Hĺbka  Objem  Hmotnosť
X-Trainer 45  4,50  3,00  1,20 - 1,50  15 m3  600 kg
X-Trainer 58  5,80  3,50  1,10 - 1,50  22 m3  700 kg
X-Trainer 82  8,20  3,70  1,10 - 1,80  36 m3  960 kg

16 - 17

X-TRAINeR 45

X-TRAINeR 58

X-TRAINeR 82



Typ  Dĺžka  Šírka  Hĺbka  Objem  Hmotnosť
XL-Trainer 72FB  7,20  3,30  1,50  23 m3  920 kg  
XL-Trainer 90  9,00  4,00  1,10 - 1,70  42 m3  1200 kg
XL-Trainer 110  11,00  4,00  1,10 - 1,80  52 m3  1350 kg
XL-Trainer 110FB  11,00  4,00  1,50  50 m3  1350 kg

XL-TRAINeR
Upravená verzia bazénu X-Trainer obsahuje naviac:

• miesto pre inštaláciu integrovaného lamelového    
   krytu Compass Rollo Cover
• madlo na pozdĺžnych stenách pre bezpečnú funkciu 
   lamelového krytu Rollo Cover
• modely bazénov s rovným dnom 

* pre presné rozmery pozrite technický výkres

18  - 19

XL-TRAINeR 90

XL-TRAINeR 72 FB

XL-TRAINeR 110

XL-TRAINeR 110FB



XXL-TRAINeR
Upravená predĺžená verzia bazénu X-Trainer obsahuje  
naviac:

• miesto pre inštaláciu integrovaného lamelového krytu 
   Compass Rollo Cover
• madlo na pozdĺžnych stenách pre bezpečnú funkciu 
   lamelového krytu Rollo Cover

* pre presné rozmery pozrite technický výkres

Typ  Dĺžka  Šírka  Hĺbka  Objem  Hmotnosť
XXL-Trainer 133 FB 13,30  4,50  1,50  89 m3  2400 kg

XXL-TRAINeR 133 FB
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JAVA
Bazén v klasickom štýle. java predstavuje jedinečný typ 
bazénu s románskymi schodmi a rovným dnom.
Pôsobivý vstup umocňuje tvar bazénu, ktorý sa skvele hodí 
pre vodné hry. Klasický dizajn bazénu java taktiež  
prispieva k harmónií vo vašej záhrade.

Integrované široké schody a relaxačné zóny na oboch 
stranách zabezpečujú bezpečný vstup a výstup z bazénu.
Stupienok po celom obvode bazéna dodává menej  
zdatným plavcom pocit bezpečia.

* pre presné rozmery pozrite technický výkres

Typ  Dĺžka  Šírka  Hĺbka  Objem  Hmotnosť
java 101  10,00  3,80  1,50  49 m3   1200 kg

JAVA 101
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XL-JAVA
Upravená verzia bazénu java obsahuje naviac:

• miesto pre inštaláciu integrovaného lamelového krytu   
   Compass Rollo Cover
• madlo na pozdĺžnych stenách pre bezpečnú funkciu 
   lamelového krytu Rollo Cover
• postupne klesajúce dno

* pre presné rozmery pozrite technický výkres

Typ  Dĺžka  Šírka  Hĺbka  Objem  Hmotnosť
XL-java 114  11,40  4,00  1,10 - 1,70  52 m3  1350 kg

XL-JAVA 114
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Bazén Riverina je ideálny pre rodiny s deťmi.  
Vďaka pohodlnému širokému schodisku a bezpečnostnému 
stupienku vyhovuje každej vekovej kategórií.

• moderný a elegantný tvar bazénu Riverina je vhodný pre   
   každý typ domu
• postupne klesajúce dno bazéna ocenia nielen deti, 
  ale taktiež staršie osoby
•  široké schody a vstavané relaxačné časti, kam je možné 
    inštalovať masážne trysky, alebo vzduchovú masáž
• madlo a stupienok po celom obvode bazéna dodává 
   menej zdatným plavcom pocit bezpečia
• druhá relaxačná zóna v hlbšej časti bazéna

RIVeRINA

* pre presné rozmery pozrite technický výkres

Typ  Dĺžka  Šírka  Hĺbka  Objem  Hmotnosť
Riverina 67  6,70  3,35  1,10 - 1,60  24 m3  800 kg
Riverina 74  7,40  3,75  1,05 - 1,60  29 m3  950 kg
Riverina 84  8,40  3,75  1,05 - 1,70  37 m3  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 m3  1400 kg

RIVeRINA 106

RIVeRINA 94

RIVeRINA 67RIVeRINA 74

RIVeRINA 84
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Bazén Vogue predstavuje špičku v súčasnom bazénovom 
dizajne a vďaka tomu sa stáva elegantným doplnkom 
každej záhrady. Moderný, obdĺžnikový tvar s centrálne  
umiestneným vstupom do vody je kombináciou štýlu  
a funkčnosti.

•  vstupné schodisko so zabudovanou relaxačnou časťou
• relaxačná zóna v hlbšej časti bazéna
• stupienok po celom obvode bazéna dodává menej   
   zdatným plavcom pocit bezpečia

VOGUe

* pre presné rozmery pozrite technický výkres

Typ  Dĺžka  Šírka  Hĺbka  Objem  Hmotnosť
Vogue 71  7,20  3,65  1,10 - 1,70 26 m3  900 kg
Vogue 82  8,25  4,25  1,10 - 1,75  36 m3  1100 kg

28  - 29

VOGUe 82

VOGUe 71 



Keramický bazén Aqua je ideálny pre veľkú zábavu na malom 
priestore. jeho kompaktný dizajn a rozmery sú vhodné pre 
rodinné domy s menšou záhradou alebo pre inštaláciu v interiéri. 
Pri vybavení protiprúdom poskytne dostatok využita aj pri jeho 
relatívne malom rozmere. Zabudované schodíky s protišmykovou 
úpravou spolu s bezpečnostným stupienkom po obvode a 
bezpečnostným madlom prispievajú k maximálnej možnej 
bezpečnosti malých aj veľkých neplavcov.

AQUABABY POOL
Zmenšená a znížená verzia série X-Trainer.  
Vďaka hĺbke je ideálna pre deti a menej zdatných plavcov

Baby Pool  obsahuje naviac:
• miesto pre inštaláciu integrovaného lamelového krytu  
   Compass Rollo Cover
• madlo na pozdĺžnych stenách pre bezpečnú funkciu 
   lamelového krytu Rollo Cover

30 - 31

AQUA

Dĺžka Šírka  Hĺbka  Objem  Hmotnosť
6,20  3,20  1,40 21 m3  800 kg

Dĺžka Šírka  Hĺbka  Objem  Hmotnosť
6,50  2,40  0,88 12 m3  600 kg

* pre presné rozmery pozrite technický výkres * pre presné rozmery pozrite technický výkres

BABY POOL



Vlastné more na záhrade - to je bazén Trend.  
široké a pohodlné schodisko s protišmykovou úpravou slúži 
zároveň ako relaxačná zóna. Dĺžka viac ako osem metrov je 
ideálny priestor pre šport a hry. Bezpečnostný stupienok  
a madlo na pozdĺžnych stranách zabezpečujú pocit bezpečnosti  
a pohodlia pre malých, ale aj starších užívateľov. 

TReNDFAsT LANe
Keramický bazén Fast Lane je ideálnym bazénom pre všetkých, 
ktorí si túžia športovo zaplávať vo svojom vlastnom bazéne. 
• integrované schody s relaxačnou časťou
• miesto pre inštaláciu integrovaného lamelového krytu  
   Compass Rollo Cover
• madlo na pozdĺžnych stenách pre bezpečnú funkciu 
   lamelového krytu Rollo Cover
• stupienok po celom obvode bazéna dodává menej  
   zdatným plavcom pocit bezpečia

32 - 33

Dĺžka Šírka  Hĺbka  Objem  Hmotnosť
12,20  2,90  1,50 43 m3  1500 kg Dĺžka Šírka  Hĺbka  Objem  Hmotnosť

8,30  3,60  1,50 36 m3  1100 kg
* pre presné rozmery pozrite technický výkres

* pre presné rozmery pozrite technický výkres

TReND
XL-FAsT LANe 122



Bi-Luminite

Blue Granite

Bi-Luminite

Blue saphire

škála farieb Nova je jedným z najpokročilejších systémov gélových  
náterov na svete. Farby sa miešajú pomocou nového typu farebných častíc a zdokonalenej  

základovej farby. Z pohľadu estetického, tieto farby dodávajú vode v bazéne priesvitný holografický  
efekt, prejavujúci sa charakteristickým leskom.

FARBY BI-LUMINITE

FARBY CYBER

FARBY NOVA

COLOur YOUR SwIM!
Farba je dôležitá

Nova | Pearl

Nova 

Anthracite

Cyber
White

Bi-Luminite

smokey Quartz

Bi-Luminite

Golden Pebble

Nova | Onyx

Nova | stone

34 -  35

Uvedené príklady farieb sú orientačné. Vzorkovník farieb je 
 k dispozícii u autorizovaných predajcov Compass Ceramic Pools.

Bi-Luminite povrch a jeho 3D farby sú 
revolučnou zmenou. Tieto farby menia 
vzhľad kompozitných bazénov uvedením 
drobných trblietavých častíc pod povrch  
a použitím dvoch farebných vrstiev  
namiesto jednej. Tento patentovaný 
Bi-Lumination proces vytvára jedinečný 
farebný dojem. jeho hĺbka a trblietavé 
efekty poskytujú bazénom Compass 
možnosť vytvorenia jedinečnej palety 
nádherných farieb. Preto môže váš bazén 
Compass perfektne splynúť s prostredím, 
alebo môže vytvoriť silný a emotívny prejav 
vášho štýlu a vkusu.

Charakteristika:
• 2 vrstvy špeciálnych farebných vrstiev  
   nanášaných nezávisle na povrch formy
• farebný efekt najkrajšej morskej lagúny akú 
   si len viete predstaviť
• farebné vrstvy sa nanášajú ručne ako na 
            najdrahších autách preto každý bazén je  
                   svojim spôsobom originál

3D farby s unikátnym povrchom,  
odolné voči UV žiareniu, chemickým,  
či mechanickým vplyvom a teplotám.

Nová!

Nova | Navy

Nova | Blue

Cyber
Blue



SAMOČISTIACI BAZÉN UŽ NIE jE 
UTóPIOU S COMPASS 

vAntAge®

SAMOČISTIACI BAZÉN
vAntAge® je svetovou jednotkou medzi cirkulačnými a čistiacimi systémami a je oveľa účinnejší než  
akýkoľvek bazénový vysávač. Systém VANTAGE® prináša efektívne a vysoko účinné čistenie bazéna.

• VANTAGE® je najlepším samočistiacim systémom pre bazény z kompozitných materiálov na svete.
• VANTAGE® cirkulačný systém eliminuje rast baktérií a rias.
• VANTAGE® cirkulačný systém redukuje použitie chemikálií.

VAnTAGe® Je ABSoLÚTne BezPeČný.
A toto všetko je umocnené vysokou výkonnosťou, spoľahlivosťou a skvelým dizajnom.
Systém VANTAGE® je takmer neviditeľný a nenarušuje vzhľad vášho nového, prekrásneho bazéna. 
Trysky a príslušenstvo pre systém VANTAGE® sa dodávajú v troch farbách, ktoré ladia s farbou vášho bazéna.

VAnTAGe® nemá konkurenciu.
jeho robustná, patentovaná, teleskopicky výsuvná „pop-up“ tryska je schopná pokryť štvornásobne väčšiu plochu  
než malé zariadenia a tým pádom si poradí aj s väčšími nečistotami. Zóna zberu nečistôt, nazývaná MDX  
je chránená patentmi. 

Systém VANTAGE® je dostupný iba pre nové bazény.

36 - 37

Bazén, ktorý sa sám čistí

Compass Pools

VANTAGE®



ROLLO COVER

ROLLO COVER KRYTY BAZÉNOV
Roletový kryt Rollo Cover pre bazény Compass, je integrované lamelové zakrytie, ktoré zabezpečuje maximálnu  
energetickú efektívnosť a maximálnu bezpečnosť vášho bazéna. Solárne lamely zachytávajú solárnu energiu  
a zabezpečujú tak ohrev vody v bazéne o 4 až 8 °C, v závislosti na ročnom období a geografickej polohe. 
Počas noci sú vyparovanie a tepelné straty obmedzené na minimum. Roletový kryt pre bazény Compass  
udrží záťaž malých domácich maznáčikov, detí do hmotnosti 40 kg. 
Pre dosiahnutie maximálnej bezpečnosti je na pozdĺžnych stranách bazénov rady XL zabudované madlo, 
ktoré zabraňuje potopeniu lamiel pri záťaži.

ChARAkTeRISTIkY RoLeToVého zAkRYTIA RoLLo
Komora roletového krytu Rollo Cover, pre bazény Compass, je integrálnou súčasťou vášho bazéna a v nej je  
uložený navíjací mechanizmus. Keď sa roleta automaticky vysúva alebo zasúva, lamely sú navíjané na hriadeľ 
z nehrdzavejúcej ocele. Zariadenie je poháňané sofistikovaným motorom. Pri otvorení hladiny sa lamely 
ponoria pod hladinu vody. Od bazéna sú oddelené pevným panelom, uloženým v hriadeli, ktorý má rovnakú farbu 
ako steny bazéna.  

LAmeLY RoLIeT
Lamely tvoriace roletový kryt Rollo Cover bazénov Compass, sú vyrobené 
z pevného PVC, so zvýšenou odolnosťou voči mechanickému 
poškodeniu a UV žiareniu.

ComPASS PooLS | ROLLO COVeR
ROLETOVÝ KRYT ROLLO COVER jE MOŽNÉ INšTALOVAť VO VARIANTOCh COMFORT LINe, OVeRFLOW LINe, 
BeACH LINe NA NASLEDUjÚCE MODELY:
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1 - Compass coping
2 - Skimmer
3 - Lamely Rollo Cover
4 - Prekrytie Rollo Cover
5 - Konštrukcia Rollo Cover
6 - Panel

1

6

4

2

5

3

XL-Trainer 90XL-Trainer 72

YACHT POOL

XL-Trainer 110, 110 FB XXL-Trainer 133 XL-Java 114

Fun 100Fun 83

XL-Briliant 88

Fast lane

Baby Pool

Compass Pools



IQ® VÝHOdY PRE ZÁKAZNÍKA
• komplexná chemická a technická analýza
• užívateľsky priateľské diaľkové riadenie
• potenciál pre minimalizáciu použitia chemikálií 
   s cieľom znížiť dopad na životné prostredie
• prístup k bežne neviditeľným dátam
• viac času stráveného v bazéne – pre potešenie

VÝHOdY PRE diSTRiBúTORA
• diaľkové riadenie cez internet a optimalizovaná 
   údržba vody
• previerka skutočnej kvality vody v porovnaní 
   so sľubovanou
• predajný prvok k ukľudneniu potenciálneho, 
   ale obávajúceho sa zákazníka
• lepší a rýchlejší zákaznícky servis

CompassPools iQ zabezpečuje riadenie všetkých  
komponentov bazéna a atrakcií. Bazén je tak stále  
vo výbornej kondícii a udržiavaný podľa nastavených  
cieľových hodnôt.

Bazén je napojený na internet a pohodlne  
prostredníctvom webovej aplikácie je možné sledovať  
aktuálny stav bazéna odkiaľkoľvek.

RIADIACI SYSTÉM
INTELIGENTNÉhO 
BAZÉNA

Technická miestnosť Exteriér

Kdekoľvek Online

doma

HLAVNá kONTROLNá JeDNOTkA
Inteligentné ovládanie bazéna,  
jeho parametrov a príslušentva,  
komunikácia s ďalšími iQ zariadeniami.

ph, ORP, 
Conductivity, 
water Temp

Elektrolýza,  
AUX,
Filtrácia, 
Osvetlenie, 
Ohrev, 
Protipúd, 
ph pumpa 
Vantage

TePLOMeR
Meranie vonkajšej teploty. Zosiľovač prenosu 
radiofrekvenčného signálu medzi zariadeniami.

DOMáCI OVLáDAč
Kontrola  
prednastavených  
parametrov 
bazéna z domu
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INTeRNeTOVá  
JeDNOTkA

iPad aplikácia
 
Compass Pools iPad aplikácia
dostúpná vo vašom App Store.

Compass Pools



Acer
Text napísaný písacím strojom

Acer
Text napísaný písacím strojom

Acer
Text napísaný písacím strojom
www.bio-bazeny.sk
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Acer
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Acer
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Acer
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Acer
Text napísaný písacím strojom
 www.aquapond.sk

Acer
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