
Cenník bazénov Oceapool 2023
Drevené bazény Oceapool sú vyrábané blízko mestečka Burdinne 
v Belgicku a patria pod prémiovú značku bazénov Wood-Line. Sa-
mozrejmosťou u týchto bazénov je značková bazénová fólia Alkorplan 
dostupná v 4-och farebných prevedeniach, či výkonné čerpadlo znač-
ky MEGA. 

Veľkou prednosťou je 10-ročná záruka na drevenú konštrukciu a hor-
ný lem bazéna. Ponúkame vám 4 tvarové modely s celkovým počtom 
až 11 rozmerov. K bazénom si môžete za príplatok vybrať širokú škálu 
príslušenstva, ktoré vám spríjemní pobyt v bazéne. Rovnako si môžete 
príslušenstvo objednať aj dodatočne
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Názov bazéna Tvar bazéna Vonkajší 
rozmer

Vnútorný 
rozmer Výška bazéna Objem vody Cena s DPH

Oceacla 24  285 x 450 cm 235 x 400 cm 130 cm 10,96 m3 6 990 €

Oceacla 35 350 x 550 cm 300 x 500 cm 130 cm 17,50 m3 7 990 €

Oceacla 366 350  x 710 cm 300 x 660 cm 130 cm 25,74 m3 9 700 €

Oceaba 33   350 x 350 cm 300 x 300 cm 130 cm 10,55 m3 6 790 €

Oceaba 44 450 x 450 cm 400 x 400 cm 130 cm 18,69 m3 7 790 €

Ocealo 35 350 x 550 cm 300 x 500 cm 130 cm 15,79 m3 7 300 €

Ocealo 36 350 x 650 cm 300 x 600 cm 130 cm 19,35 m3 7 900 €

Ocealo 475 400 x 750 cm 350 x 700 cm 130 cm 26,34 m3 8 900 €

Oceatol 370  D 370 cm D 320 cm 130 cm 8,76 m3 6 200 €

Oceatol 480 D 480 cm D 430 cm 130 cm 15,48 m3 7 200 €

Oceatol 550 D 550 cm D 500 cm 130 cm 20,78 m3 8 200 €
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Cena zahŕňa:

• kompletná konštrukcia bazénu zo severskej borovice 45mm, 4. stupeň impregnácie
• horný lem bazénu zo severskej borovice 33/270 mm
• bazénová fólia Alkorplan hr. 0,75 mm (svetlo modrá, modrá, piesková alebo karibská tyrkysová) možnosť výberu
• ABS biela lišta pre uchytenie bazénovej fólie
• Ochranná textília na dno bazénu (200 g/m2) a steny bazéna (300 g/ m2).
• trojstupňový vnútorný nerezový rebrík AISI 304
• vonkajšie drevené schodisko, odnímateľné
• filtračný okruh: skimmer 300 mm, spätná tryska ASTRALPOOL, flexihadica D50
• samonasávacie bazénové čerpadlo MEGA s predfiltrom a prúdovým chráničom 8m3/h
• piesková filtrácia MEGA s horným 6 cestným ventilom D 450 mm
• filtračné médium pre filtráciu.

Modely Oceatol nevyžadujú betónovú podkladovú dosku, stačí len rovná, pevná plocha.
Modely Oceacla 24,35,366, Oceaba 33 a 34, Ocealo 35,36 a 475 vyžadujú betónovú podkladovú dosku, do ktorej sa 
pri betonáži osádzajú oceľové výstuže.  Tieto výstuže sú v cene bazéna.

K bazénom ponúkame širokú škálu voliteľného príslušenstva, podľa požiadaviek zákazníka. 
Skutočné rozmery bazénov sa môžu mierne líšiť, v závislosti na povahe dreva, ako živého materiálu. Predávajúci si 
vyhradzuje právo na zmeny parametrov a cien v tomto cenníku. 
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