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ABPLAST s.r.o.

Jsme česká fi rma rodinného charakteru s dlouholetou tradicí. Naše sídlo najdete v Pohodlí 

u Litomyšle. Působíme však v rámci celé ČR a vybraných evropských států.

Zaměřujeme se především na výrobu a instalaci výrobků z plastu. Naší hlavní náplní jsou 

bazény,  zastřešení bazénů, čistírny odpadních vod, technické nádoby i zakázková výroba.

Naším cílem je spokojený zákazník, a proto ctíme individuální přístup a prvotřídní kvalitu. 

Kompletní nabídku našich produktů najdete na www.abplast.cz
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BAZÉNY
U př elivového bazénu dosahuje hladina vody až po horní okraj bazénu a dále 

samovolně přetéká přes přelivný žlab skrz p
řelivovou mřížku do akumulační 

nádrže. Z akumulační nádrže voda následně prochází pískovou fi ltrací a vrací 

se zpět do bazénu tryska
mi.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI NAŠICH PŘELIVOVÝCH BAZÉNŮ:

 ◘ bezpečnost (hladina je ve stejné výšce jako okolní terén),

 ◘ design a estetika,

 ◘ dokonalá čistota hladiny vody,

 ◘ díky ryc
hlé cirkulaci je zajištěna vysoká kvalita vody,

 ◘ vysoká pružnost a houževnatost, takže téměř nehrozí mechanický průraz,

 ◘ používáme technologii svařování, která zaručuje dokonalou nepropustnost,

 ◘ odolnost proti UV záření.

TVARY A ROZMĚRY

Standardní hloubka bazénu: 1,3 m | 1,4 m | 1,5 m

TYPY SCHODIŠŤ

◘ používáme technologii svařování, která zaručuje dokonalou nepropustnost,

◘ odolnost proti UV záření.

+ JAKÝKOLIV TVAR ČI ROZMĚR VYTVOŘÍME NA MÍRU

Máte zájem o další informace, použijte náš formulář 

na www.abplast.cz nebo volejte +420 464 644 014

PŘELIVOVÉ
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TVARY A ROZMĚRY

Standardní hloubka bazénu: 1,3 m | 1,4 m | 1,5 m

TYPY SCHODIŠŤ
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BAZÉNY

SE SKIMMEREM

Bazény se skimmerem patří k nejčastěji využívaným typům bazénů u rodinných 

domů a zahrad. Jedná se o jednodušší technologii čištění vody než u bazénů 

s přelivem. 

CO JE SKIMMER?

Skimmer je otvor s přepadem umístěný ve stěně bazénu (na úrovni hladiny), kte
rý 

slouží k za
chytávání nečistot plovoucích na hladině bazénu.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI BAZÉNŮ SE SKIMMEREM:

 ◘ nenáročná údržba,

 ◘ cenová dostupnost,

 ◘ odolnost proti UV záření,

 ◘ vysoká pružnost a houževnatost, takže téměř nehrozí mechanický průraz,

 ◘ používáme technologii svařování, která zaručuje dokonalou nepropustnost.

TVARY A ROZMĚRY

Standartní hloubka bazénu: 1,3 m | 1,4 m | 1,5 m

TYPY SCHODIŠŤ
cenová dostupnost,

◘ odolnost proti UV záření,

◘ vysoká pružnost a houževnatost, takže téměř nehrozí mechanický průraz,

◘ používáme technologii svařování, která zaručuje dokonalou nepropustnost.

+ JAKÝKOLIV TVAR ČI ROZMĚR VYTVOŘÍME NA MÍRU

TYPY SCHODIŠŤ

Máte zájem o další informace, použijte náš formulář 

na www.abplast.cz nebo volejte +420 464 644 014
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TVARY A ROZMĚRY

Standartní hloubka bazénu: 1,3 m | 1,4 m | 1,5 m

TYPY SCHODIŠŤ
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BAZÉNY COMPASS POOLS 

Našim nejnáročnějším zákazníkům se snažíme poskytnout tu největší kvalitu. Proto 

v naší nabídce najdete také keramické bazény Compass Pools, jejichž jsme 

ofi ciálním prodejcem.

COMPASS POOLS

Keramické bazény Compass Ceramic Pools jsou bazény ze sklolaminátové 

skořepiny, která je doplněná patentovaným keramickým jádrem a dalšími vrstvami 

tak, aby odolaly povětrnostní podmínkám středoevropského klimatu a zároveň 

splnily estetické nároky nejnáročnějších zákazníků.

Jsou 100% odolné proti osmóze (prosakování vody stěnou bazénu), chráněné 

proti agresivnímu UV záření a vhodné pro slanou úpravu vody. Compass jako 

první představuje samočisítící VANTAGE systé
m, který automaticky udržuje čistý 

bazén. Pro vysání nečistot v bazénu už není potřeba ruční nebo automatický 

bazénový vysavač.

VÝHODY KERAMICKÝCH BAZÉNŮ COMPASS POOLS:

 ◘ Jedinečná originální a patentovaná keramická technologie na světě 

(patent PN1690),

 ◘ exkluzivní 3D zářivý povrch bez pórů, omezující usazování nečistot,

 ◘ 20letá záruka proti osmóze (absolutní nepropustnost),

 ◘ rychlá a jednoduchá montáž během několika dní,

 ◘ možnost zabudování bez betonové základové desky,

 ◘ vysoká odolnost proti chemickým látkám, mechanickému poškození a vy-

sokým teplotám,

 ◘ speciální ošetření proti UV záření,

 ◘ protiskluzový povrch (povrch schodů, dna bazénu a všech nášlapných 

ploch je opatřen speciální protiskluzovou úpravou).

SEZNAM TVARŮ A TYPŮ

Standardní hloubka bazénu: 1,3 m | 1,4 m | 1,5 m

Standardní hloubka bazénu: 1,3 m | 1,4 m | 1,5 m
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exkluzivní 3D
 vzhled

 BI-LU
M

IN
ATE

KERAMICKÉ

Máte zájem o další informace, použijte náš formulář 

na www.abplast.cz nebo volejte +420 464 644 014
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 ◘ vysoká odolnost proti chemickým látkám, mechanickému poškození a vy-

sokým teplotám,

 ◘ speciální ošetření proti UV záření,

 ◘ protiskluzový povrch (povrch schodů, dna bazénu a všech nášlapných 

ploch je opatřen speciální protiskluzovou úpravou).

SEZNAM TVARŮ A TYPŮ

Standardní hloubka bazénu: 1,3 m | 1,4 m | 1,5 m
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BAZÉNŮ 

Mít vlastní bazén se správně vybraným zastřešením je nedocenitelná výhoda. 

Nejste odkázáni na přeplněná koupaliště a svůj bazén můžete využít v kterou-

koliv denní dobu. Vhodné zastřešení funguje také jako součást péče o vodu 

v bazénu - zamezí znečišťování vody pevnými nečistotami z ovzduší. Zastřešení 

také pomáhá udržet teplotu vody v bazénu (snižuje teplené ztráty).

HLAVNÍ VÝHODY ZASTŘEŠENÍ:

 ◘ využití od března do listopadu bez přídavného vytápění,

 ◘ ideální využití slu
neční energie díky vysokému solárnímu efektu,

 ◘ snížení výdajů za údržbu a vytápění,

 ◘ chrání před nehodami dětí a zvířat,

 ◘ zamezuje znečištění vody listím
 a prachem,

 ◘ minimální tepelné ztráty při nočním ochlazení,

 ◘ snížení odparu vody, údržba bazénu,

 ◘ koupání i za nepřízně počasí.

NÍZKÉ ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ

Tento typ zastřešení nenarušuje celkový vzhled zahrady. I u těchto modelů je 

koupání pod zastřšením pohodlné.

PODCHŮZNÉ  ZASTŘEŠENÍ 

BAZÉNŮ

Tento typ zastřešení Vám umožní využívat bazén bez omezení, aniž by bylo 

potřeba zastřešení odsouvat mimo bazén.

ZASTŘEŠENÍ

Mít vlastní bazén se správně vybraným zastřešením je nedocenitelná výhoda. 

Nejste odkázáni na přeplněná koupaliště a svůj bazén můžete využít v kterou-

koliv denní dobu. Vhodné zastřešení funguje také jako součást péče o vodu 

v bazénu - zamezí znečišťování vody pevnými nečistotami z ovzduší. Zastřešení 

také pomáhá udržet teplotu vody v bazénu (snižuje teplené ztráty).

využití od března do listopadu bez přídavného vytápění,

NÍZKÉ ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ

Tento typ zastřešení nenarušuje celkový vzhled zahrady. I u těchto modelů je 

koupání pod zastřšením pohodlné.

PODCHŮZNÉ  ZASTŘEŠENÍ 

BAZÉNŮ

Tento typ zastřešení Vám umožní využívat bazén bez omezení, aniž by bylo 

potřeba zastřešení odsouvat mimo bazén.
PODCHŮZNÉ  ZASTŘEŠENÍ 

Máte zájem o další informace, použijte náš formulář 

na www.abplast.cz nebo volejte +420 464 644 014
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NÍZKÉ ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ

Tento typ zastřešení nenarušuje celkový vzhled zahrady. I u těchto modelů je 

koupání pod zastřšením pohodlné.

PODCHŮZNÉ  ZASTŘEŠENÍ 

BAZÉNŮ

Tento typ zastřešení Vám umožní využívat bazén bez omezení, aniž by bylo 

potřeba zastřešení odsouvat mimo bazén.



DOPLŇKY

A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Doplňky pro váš bazén, pro všechny kteří nechtějí bazén jen a pouze pro běžné 

máchání se v letním parnu. 

 ▼ SCHODIŠŤOVÁ LAVICE PRO VĚTŠÍ POHODLÍ V BAZÉNU

 ▲ PODVODNÍ OSVĚTLENÍ BAZÉNU (HALOGEN. LAMPY)

 ▼ ZABUDOVANÝ PROTIPROUD PRO VÁŠNIVÉ PLAVCE I ZAČÁTEČNÍKY

 ▼ VESTAVĚNÉ MASÁŽNÍ TRYSKY ČI PERLIČKOVÁ MASÁŽ

Máte zájem o další informace, použijte náš formulář 

na www.abplast.cz nebo volejte +420 464 644 014
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 ▲ PODVODNÍ OSVĚTLENÍ BAZÉNU (HALOGEN. LAMPY)

 ▼ ZABUDOVANÝ PROTIPROUD PRO VÁŠNIVÉ PLAVCE I ZAČÁTEČNÍKY

 ▲ VÍCEÚČELOVÁ SPRCHA 

PŘÍMO U BAZÉNU

 ▲ DESIGNOVÁ HLINÍKOVÁ LIŠTA PRO BAZÉN SE SKIMMEREM I PŘELIVEM 

 ▼ DESIGNOVÁ LED PODSVÍCENÍ PO OBVODU BAZÉNŮ SE SKIMMEREM



INSPIRUJTE SE

Nechejte se volně inspirovat bazény a doplňky našich spokojených zákazníků.

Máte zájem o další informace, použijte náš formulář 

na www.abplast.cz nebo volejte +420 464 644 014
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ABPLAST s.r.o.

Areál radiokomunikací 421, Pohodlí u Litomyšle, 570 01 Litomyšl

Tel: +420 464 644 014  |  abplast@abplast.cz  |  www.abplast.cz


