Zidan bazen s folijo ali Compass keramičen bazen?

Ker se dnevno soočamo s tem vprašanjem, vam predstavljamo PLUSE in MINUSE ene in druge investicije.
Poskušali smo realno opisati, kaj naj pričakujete pri eni ali drugi izvedbi.

Zidan bazen s stiro. zidaki in folijo Compass Karbon-Keramičen bazen
 Neomejene možnosti oblik
 Izbira različnih izvedb in kvalitet materialov
lahko vpliva na ceno
 Izgradnja bazena možna po fazah
 Izgradnja možna pri težjem dostopu
 Nižja izhodiščna cena
• Končen izdelek je vedno odvisen od kvalitete del
raznih izvajalcev. Nikoli ne veš kaj bo nastalo.
• Izgradnja bazena traja 4-8 tednov
• Končnega obsega gradbenih del ni mogoče v
zeloti oceniti
• Zaradi teže betonske školjke, se bazen lahko
posede
• Folija je lahko kvalitetno položena samo na
brezhibno izvedeno bazensko konstrukcijo
• Moteči vari na foliji in ostri robovi na stopnicah
• Na zvarih se nabira umazanija in alge
• Čiščenje folije z agresivnimi čistili
• Moteč nastanek črnega roba na stiku voda-zrak,
katerega se z leti ne da odstraniti
• Folija se lahko preluknja
• Pri temperaturah nad 30C vode, se lahko folija
naguba.
• Vedno potrebno izvesti zaključni rob na bazenu
(iz kamna, betonskih obrob, ploščic ali lesa)
• Lokacije z visoko permanentno podtalnico
zahtevajo vodotesno betonsko školjko.
• Izvedba se zaradi slabega vremena lahko
podaljša ali za daljši čas prekine.




















•
•

Bazen je tovarniško dovršeno izdelan – veš kaj dobiš
Mehke zaobljene linije, komfortno stopnišče in klop
Varnost: proti zdrsne površine, ročaji in police
Hitra dobava (že v enem tednu)
Hitra vgradnja (že v enem dnevu)
Obseg gradbenih del je možno dobro oceniti
Nezahtevna gradbena dela, 95% manj nepredvidenih
situacij pri izgradnji bazena
Fleksibilno keramično jedro, karbonske ojačitve
Upogibna trdnost školjke, kompenzira premike v
zemlji
Školjka primerna za kraje z velikimi temperaturnimi
spremembami.
Trajna investicija – visoka garancija in tradicija
proizvajalca. Priznana blagovna znamka.
3D svetlikajoča barva – ekskluzivnost in posebni
efekti barve vode
Večina želenih modelov in barv – široka izbira
Enostavno vzdrževanje, končni sloj brez por
preprečuje prijemanje umazanije
Samočistilen bazen – unikatna ponudba Compass za
najzahtevnejše
Hidrostatični ventil varuje bazen pred visoko
podtalnico
Zaradi hitre postavitve, je izvedba prilagodljiva
vremenu in razmeram na gradbišču.
Pri isti vodni površini ima keramični bazen zaradi
konične oblike manjši volumen vode, kar je povezano
z nižjimi tekočimi stroški, porabe kemikalij in
ogrevanja.
Omejene dimenzije in oblike
Postavitev ni vedno možna zaradi dostopa

