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<font size=3>Manuál pro výběr bazénu - otázky.</font><br/><font size=-3>Vložil Pavel Dostál 18/09/2005 18:47</font><br/><font
size=-3>_____________________________________</font><br/><font size=-1><br/>Vážení
přátelé, dostává se Vám do ruky manuál, s kterým si určitě vyberete správný typ bazénu a snad
na nic při pořízení bazénu nezapomenete. <br/>Před pořízením bazénu je vhodné promyslet
různé alternativy - typu, velikosti, tvaru, materiálu a budoucích doplňků, které si eventuálně
můžete pořídit v budoucnosti. <br/> <br/>Před tím, než si zvolíte dodavatelskou firmu, měli
byste ji osobně navštívit a zeptat se na několik bodů: <br/> <br/>� Jaký typ bazénu přesně
nabízíte ? <br/>� Budu potřebovat stavební povolení ? <br/>� Dodáte mi stavební projekt pro
stavební povolení ? <br/>� Dodáte mi podklady pro stavební firmu ? <br/>� Budete v
součinnosti se stavební firmou vč. navazujících profesí elektro, vodo, plyn ... <br/>�
Poskytujete servis a poradenství ? <br/>� Z jakého materiálu je bazén (zastřešení) složen ?
(Druhy fólií – Alkorplan, DLW, Flaga, Fatrafol, tenké fólie, materiál plast, laminát)
<br/>-konstrukce <br/>-povrchová úprava <br/>� Jaké záruky nabízíte ve vztahu vůči ceně?
<br/>-na konstrukci <br/>-na fólii <br/>-na technologii <br/>� Jakou stavební přípravu budu
potřebovat ? <br/>� Co se stane, když vypustím bazén, nezhroutí se pod tíhou okolní zeminy ?
<br/>� Nepoškrábe se povrch bazénu pískem, vysavačem ... (Jak lze poškrábání opravit ?),
jaká je tepelná roztažnost a stálobarevnost ? <br/>� Jaké navrhujete umístění bazénu,
schodiště, případně žebříku v návaznosti na předpoklad budoucího zastřešení ? <br/>� Kam
umístit technologii ? Pokud do šachty, jak ji odizoluji proti dešti a srážení vody zespodu na
poklopu. Nebude poklop těžký, když ho zaobkládám dlažbou. Jak často budu otvírat šachtu ?
Nebude poklop rezavět ? Budu muset technologii ze šachty na zimu demontovat ? <br/>� Jak
problémová je výměna písku dle druhu použitých filtračních nádob ? (vrchní plnění - půlený filtr)
<br/>� Způsob ukončení a vyřešení horní hrany bazénu. (Budu moci použít dlažbu, lem, obklad
...?) <br/>� Jaký druh skimmeru používáte. ? (dlouhé hrdlo, krátké hrdlo) Jak umístím obrubu
přes krátký skimmer ? Budu muset udělat výřez v dlažbě ? <br/>� Spojujete skimmer a dnovou
výpust do jednoho vedení, nebo je vedete zvláš¶ ? Nebude mít skimmer pak nižší výkon ?
<br/>� Je výkon čerpadla dostatečný pro můj bazén ? Bude mít vysavač dostatečné sání ?
Budu moci do budoucna připojit i poloautomatický vysavač ? <br/>� Jakým způsobem připojím
vysavač do filtračního systému ? (skimmer - sací tryska). Jak budu dopouštět a napouštět
bazén ? <br/>� Problematika oběhu a promíchání vody. <br/>� Nabízíte filtraci pískovou nebo
kartušovou, případně filtrační schůdky ? (Jak je náročné propírání) <br/>� Montujete k
bazénům dnovou výpust – jak budu vypouštět bazén , co se stane, když klesne voda pod
skimmer nezavzdušní se čerpadlo ? <br/>� Stačí počet trysek na velikost mého bazénu ?
<br/>� Jaká je problematika protiproudů ? (závěsný - vestavěný, výkon v m3/h) <br/>� Jaké
osvětlení a kam ho umístit, aby neoslňovalo ? <br/>� Potřebuji rozvaděč a další elektroinstalaci
? <br/>� Jak zateplit bazén ? Nemohu použít zateplovací ztracené bednění ? <br/>� Máte
bazény s profilovaným dnem ? Jak hluboký a jaký profil dna doporučujete ? <br/>� Nezapoměli
jste u vnitřního bazénu na odvlhčení ? Nebude se mi na oknech srážet vlhkost, přestože
budeme mít odvlhčovač ? (odvlhčovač x ofukování oken) Co odvod kondenzátu ? <br/>� Budu
si moci v budoucnu pořídit více doplňků, a jak problematické to bude ? <br/>� Doporučujete
schodiště nebo žebřík ? Jaký rozměr schodů, aby byl pohodlný ? (výška /šířka – 1. schod.)
<br/>� Jak připravit stavbu, pro možnost pořízení doplňků ? (mobilní zastřešení, rolovací
zařízení, protiproud, masážní trysky ...) <br/>� Když budeme mít schodiště nebo žebřík z boku,
nebude muset být zastřešení větší a dražší ? Může se zastřešení montovat hned na okraj
bazénu na lem ? <br/>� Co budeme muset připravit před realizací stavby bazénu, domu ?
<br/>� Jaká je problematika ohřevu elektrického, výměníkového a alternativního ? <br/>�
Jakou desinfekci mám používat ? (spotřeba chemie, obtížnost údržby, altern. desinf. systémy
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...) <br/>� Jak mám postupovat v zimě ? <br/>� Rádi bychom se podívali na nějaký Váš
bazén, je to možné ? <br/>� Je cena, kterou jste nám poskytli skutečně konečná cena pro
zákazníka ? (vč. technologie, montáže, DPH, dopravy ...) Jak řešíte financování víceprací ?
<br/> <br/> <br/>Otázek určitě budete mít ještě více, pokud Vás něco napadne klidně je
připište. <br/>Hodně zdaru <br/>za společnost Alias profi, s.r.o. <br/>
http://www.abc-bazeny-sauny.cz <br/>Pavel Dostál</font><br/><font
size=-3><br/>==============================================================
==============<br/><br/></font><br/>
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