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ROLLEASY
Základný model rolety pre každý typ bazéna. Je vhodná do

netypických osadení, napríklad pre bazény s menbím
priestorom pri hrán. Základný variant je biely, za príplatok je

možné dodať aj ďalbie farebné varianty stojok.

Bazénová roleta



ZÁKLADNÝ MODEL * JEDNODUCHÝ DIZAJN * DOSTUPNÁ VaETKÝM

Špecifikácia
Základný model rolety pre každý typ bazéna. Je vhodná do netypických osadení, napríklad pre
bazény s menbím priestorom pri hrách, prípadne aj pre montáž k bazénu, ktorého jedna stena

je pri stene. Roleta je vhodná do miest s neistými dodávkami elektrickej energie. Je možné
dokúpiť volant pre manuálne otváranie rolety v prípade výpadku prúdu.

Veľkosť bazéna
Roletu je možné inbtalovať na bazén s veľkosťou 2,5 - 5 metrov bírky a maximálne 13,5 metrov

dĺžky.

Varianty
Elektrický variant alebo solárny variant s kľúčovým spínačom umiestneným v stojke rolety.

Stojny dodávame v bielom variante.

Bezpečnosť
Roletu je možné opatriť bezpečnostnými zámkami proti pádu dieťaťa do vody. Viac informácií

nájdete na záložke Bezpečnostné zámky.
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TIXIT
Najpredávanejší model z našej ponuky. Exkluzívne,
elegantné stojany vybavené jemnými LED pásikmi

pre nočné osvetlenie sa snúbia s vysokou
funkčnosťou. Tri farebné varianty stojanov pre

dokonalú integráciu k Vášmu bazénu.

Bazénová roleta



ELEGANTNÉ * S LED PÁSKY * V TROCH FAREBNÝCH VARIANTÁCH
 

Špecifikácia
Elegantná roleta s veľmi subtílnymi stojnami opatrenými jemnými LED pásikmi vytvárajúcimi
decentnú glamour atmosféru. Stojny z farebného hliníka so základňou 98x175 mm obstoja v

porovnaní s oveľa robustnejšími modelmi. Pre dokonalú relaxáciu je možné roletu doplniť
výkonnými bluetoothovými reproduktormi umiestnenými v drôtenej mriežke stojok. Vďaka svojej

jednoduchosti a elegancii je roleta Tixit naším najpredávanejším modelom.
 

Veľkosť bazéna
Roletu je možné inštalovať na bazén s veľkosťou 2,5 - 5 metrov šírky a maximálne 13,5 metrov

dĺžky.
 

Varianty
Elektrický variant riadený diaľkovým ovládaním Wi-key alebo aplikáciou LivePool priamo z Vášho

mobilu alebo solárny variant s kľúčovým spínačom umiestneným v stojke rolety.
 

Stojny dodávame v troch farebných prevedeniach: čierna, šedá a biela. Je možné doplniť rovnako
farebnými lamelami z našej ponuky, viď záložka Lamely.

 
Bezpečnosť

Roletu je možné opatriť bezpečnostnými zámkami proti pádu dieťaťa do vody. Viac informácií
nájdete na záložke Bezpečnostné zámky.
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CONTURA



CONTURA
Robustný, celokovový model rolety dodávaný v
bedočiernom metalickom prevedení. Extrémne
pevná konbtrukcia je vhodná aj pre nadmerné

veľkosti bazéna do bírky 10 metrov.

Bazénová roleta



EXTRÉMNE ROBUSTNÉ * Aj PRE NADMERNÉ BAZÉNY * KOMPAKTNÉ

Špecifikácia
Robustná roleta vhodná aj pre extrémne veľké bazény. Stojny sú vyrábané v dvoch výbkach podľa
veľkosti bazéna: 32 cm pre bazény so bírkou max. 5 metrov a 42 cm pre bazény so bírkou 5 - 10

metrov. Metalicky bedý hliník hrúbky 2 mm so bpeciálnou povrchovou úpravou odolnou proti
nárazom a bkrabancom. airoká základňa stojky zakrýva z boku návin rolety a robí tento model veľmi

kompaktným. Jednoduché riebenie pre vbetky druhy exteriérov aj interiérov.

Veľkosť bazéna
Roletu je možné inbtalovať na bazén o veľkosti 2,5 - 10 metrov bírky a maximálne 18 metrov dĺžky.

Varianty
Elektrický variant riadený diaľkovým ovládaním Wi-key alebo aplikáciou LivePool priamo z Vábho

mobilu alebo solárny variant s kľúčovým spínačom umiestneným v stojke rolety.

Bezpečnosť
Roletu je možné opatriť bezpečnostnými zámkami proti pádu dieťaťa do vody. Viac informácií nájdete

na záložke Bezpečnostné zámky.
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MOON
Elegantná, variabilná roleta s kvalitnými stojnami z

odolného kompozitného materiálu. Základné
prevedenie stojok je biele, za príplatok môže byť
šedé alebo čierne. Farebné vymeniteľné disky v

širokej škále odtieňov.
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VARIABILNÉ * ODOLNÉ * DVE FAREBNÉ PREVEDENIE A 7 FARIEB DISKOV

Špecifikácia
Elegantná, variabilná roleta s kvalitnými stojnami z veľmi pevného kompozitného materiálu odolnému

proti poškriabaniu či zmenám farby pri vystavení slnečnému žiareniu. V ponuke široká škála
farebných stredových diskov na kreatívne začlenenie do okolia Vášho bazéna.

Veľkosť bazéna
Roletu je možné inštalovať na bazén s veľkosťou 2,5 - 5 metrov šírky a maximálne 13,5 metrov dĺžky.

Varianty
Elektrický variant riadený diaľkovým ovládaním Wi-key alebo aplikáciou LivePool priamo z Vášho

mobilu alebo solárny variant s kľúčovým spínačom umiestneným v stojke rolety.

Stojny dodávame v dvoch farebných prevedeniach: biela a metalicky šedá. V ponuke je 7 rôzne
farebných diskov v prírodných aj neónových farbách: čierna, biela, betónovo šedá, šedá, čierna,

zelená, modrá.

Bezpečnosť
Roletu je možné opatriť bezpečnostnými zámkami proti pádu dieťaťa do vody. Viac informácií nájdete

na záložke Bezpečnostné zámky.

Roleta je dodávaná v elektrickej aj solárnej variante. Elektrický variant je ovládaný diaľkovým
ovládaním alebo aplikáciou LivePool priamo z Vášho mobilného telefónu. Solárna verzia je ovládaná

kľúčovým spínačom.
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Roleta s kvalitným prekrytím z bieleho PVC alebo z pevného,
elegantného IPE dreva (65% dreva a 35% živice). Prekrytie
chráni roletu pred znečistením a atmosférickými vplyvmi.

ROLLOVER

Bazénová roleta



ZAKRYTÁ * ROBUSTNÁ * BIELÉ PVC ALEBO HNEDÉ DREVO

Špecifikácia
Roleta s kvalitným prekrytím z bieleho PVC alebo z pevného, elegantného IPE dreva (65% dreva

a 35% živice). Prekrytie chráni roletu pred znečistením a atmosférickými vplyvmi. Prekrytie
rolety nemôže slúžiť ako lavica a nie je určené na sedenie! Technicky nie je možné dostatočne

spevniť časť prekrytia nad hladinou vody.

Veľkosť bazéna
PVC model pre bazény od 2,5 – 6 metrov šírky a do dĺžky 14 metrov. IPE variant od 2,5 - 7

metrov šírky a do 14 metrov dĺžky.

Varianty
Elektrický variant riadený diaľkovým ovládaním Wi-key alebo aplikáciou LivePool priamo z Vášho

mobilu alebo solárny variant s kľúčovým spínačom umiestneným v stojke rolety.

Stojny dodávame v dvoch prevedeniach: biela PVC alebo hnedá WPC. Je možné doplniť rovnako
farebnými lamelami z našej ponuky, viď záložka Lamely.

Bezpečnosť
Roletu je možné opatriť bezpečnostnými zámkami proti pádu dieťaťa do vody. Viac informácií

nájdete na záložke Bezpečnostné zámky.
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MOOVE



Moove´O
Pohyblivá roleta MOOVE´O poháňaná solárnym motorom pre

atypické bazény. Na pohyb nad bazénom nepotrebuje
koľajnice. Je možné ju odsunúť do ľubovoľnej vzdialenosti od

bazéna a využiť tak celú terasu na relaxáciu.

Bazénová roleta



ODSÚVACIE * BEZ KOLAJNÍC * VHODNÁ AJ PRE ATYPICKÉ BAZÉNY

Špecifikácia
Jedinečný model - Roleta MOOVE´O je jedinou roletou na našom trhu, ktorá pre posuv

nevyžaduje koľajnice ani inú špeciálnu prípravu. Je preto dodávaná iba v solárnom variante a je
vhodná iba na vonkajšie bazény. Pri kúpaní nezasahuje nad hladinu vody a je možné ju využiť aj

na bazény s oblými rohmi alebo na oválne bazény. Solárny panel je umiestnený v lište pod
hriadeľom rolety. Na otváranie a zatváranie rolety je v stojne umiestnený kľúčový spínač.

Dokonale vyvážená konštrukcia zaisťuje ľahký posuv celého zariadenia pozdĺž bazéna.
Roleta Moove´O Vám umožní využívať celú plochu bazéna na kúpanie a relaxáciu a nezaberá

miesto ani na Vašej terase.

Veľkosť bazéna
Roletu je možné inštalovať na bazén o veľkosti 2,5 - 5 metrov šírky a maximálne 11 metrov

dĺžky.

Varianty
Elektrický variant riadený diaľkovým ovládaním Wi-key alebo aplikáciou LivePool priamo 
z Vášho mobilu alebo solárny variant s kľúčovým spínačom umiestneným v stojke rolety.

Zariadenie dodávame v troch farebných prevedeniach: štandardná biela, prípadne za príplatok
šedá alebo béžová. Je možné doplniť rovnako farebnými lamelami z našej ponuky, viď záložka

Lamely.
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ODOLNOSe UV }IARENÍ * DLHÁ }IVOTNOSe * HLADKÉ OBLÚKY

Lamely
Firma DEL vyrába lamely s patentovaným systémom koncoviek. Je tak umo~nené pri inbtalácii

lamely klasicky nacvakávaf priamo na vode, alebo zasúvaf jednu do druhej. Zatavenie proti
prieniku vody je priamo v lamele a koncovky sú odnímateľné. K dispozícii sú tri veľkosti

koncoviek. Je tak mo~né v prípade chybného zamerania lamelu rozbírif alebo zú~if a~ o 3 cm aj
po montá~i.

Dokonalý systém koncoviek umo~ňuje vytvorif hladké vonkajbie aj vnútorné oblúky.

Lamely z PVC
Kvalitné, oteruvzdorné lamely z kvalitného PVC zni~ujú odpar vody. Majú dlhú ~ivotnosf.

atandardne sú dodávané v bielej, bedej alebo bé~ovej farbe. Za príplatok je mo~né zaistif aj
�albie farby lamiel.

Polykarbonátové solárne lamely

Solárne polykarbonátové lamely vyu~ívajú sily slnených lúov na ohrev vody. Dodávame ich
btandardne v priehľadnej iernej farbe alebo striebornej. �albie farby je mo~né pou~if na roletu

Rollover, kedy sú lamely umiestnené pod krytom, prípadne pre podhladinové rolety.











BEZPENOSe * JEDNODUCHOSe * VHODNÉ PRE VaETKY TYPY BAZÉNOV

Bezpečnosť
Myslíme na bezpe�nosf Vabich detí.

Nabe rolety, pokiaľ sú opatrené bezpe�nostnými zámkami, bránia pádu diefafa do piatich rokov
do vody. Nabe produkty spĺňajú prísnu francúzsku bezpe�nostnú normu NF P90-308.

Tieto zámky sú umiestnené na kratbích stranách bazéna a udr~ia lamely napäté aj v prípade
pádu diefafa do piatich rokov na zakrytú plochu. Po�et zámkov závisí od veľkosti bazéna. Pre

be~ný bazén 3x6 metrov sta�í 4 zámky. Presný po�et ur�í výrobca podľa veľkosti a tvaru
bazéna. Do zámku umiestneného na leme pri hladine bazéna jednoducho zacvaknete protikus

pripevnený k lamele. Zámky sú dodávané automaticky vo farbe vybranej lamely.

Pushlock
Naj�astejbie dodávaný zámok vhodný pre vbetky typy bazénov.

Quicklock
Samozatvárací systém vy~adujúci dopúbfanie hladiny vody.

}iadne technické zariadenie nemô~e nahradif zdravý ľudský úsudok a osobnú zodpovednosf.
Ú�elom zakrytia nie je a nemô~e byf zní~enie bdelosti a pozornosti rodi�ov alebo inej dospelej

osoby. Ochranné zariadenia nemô~u za ~iadnych okolností vylú�if povinnosf dohľadu nad
defmi a nahradif zodpovednosf dospelých osôb.



Bazénová roleta je bezpečnosť





Dodáva:
 MOSTPOOLS sro.,

prevádzka: Bazény a vírivky
Južná trieda 48
040 01 Košice

https://www.mostpools.sk
info@mostpools.sk

 
Tel.: +421 908 926 196
         +421 915 963 111
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