
Škála farieb Nova je jedným z najpokročilejších systémov gélových náterov na svete. Farby sa miešajú  
pomocou nového typu farebných častíc a zdokonalenej základovej farby. Z pohľadu estetického, tieto 
farby dodávajú vode v bazéne priesvitný holografický efekt, prejavujúci sa charakteristickým leskom.

Bi-Luminite povrch a jeho 3D farby sú revolučnou zmenou. Tieto farby menia vzhľad kompozitných bazénov 
uvedením drobných trblietavých častíc pod povrch a použitím dvoch farebných vrstiev namiesto jednej.  

Tento patentovaný Bi-Lumination proces vytvára jedinečný farebný dojem. Jeho hĺbka a trblietavé efekty 
poskytujú bazénom Compass možnosť vytvorenia jedinečnej palety nádherných farieb. 

Preto môže váš bazén Compass perfektne splynúť s prostredím, alebo môže vytvoriť  
silný a emotívny prejav vášho štýlu a vkusu.

Charakteristika:
• 2 vrstvy špeciálnych farebných vrstiev nanášaných nezávisle na povrch formy

• farebný efekt najkrajšej morskej lagúny akú si len viete predstaviť
• farebné vrstvy sa nanášajú ručne ako na najdrahších autách 

preto každý bazén je svojim spôsobom originál

FARBY BI-LUMINITE

FARBY NOVA

COLOUR YOUR SWIM!
Farba je dôležitá

Nova | Pearl

Nova | Navy

Bi-Luminite

Blue Granite

Bi-Luminite

Blue Saphire

Bi-Luminite

Smokey Quartz

Bi-Luminite

Golden Pebble

Bi-Luminite

Granit

Nova | Onyx

Nova | Stone

Nova | Blue

NOVÁ!

NOVÁ!
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Uvedené príklady farieb sú orientačné. Vzorkovník farieb je k dispozícii u autorizovaných predajcov Compass Ceramic Pools.



SAMOČISTIACI BAZÉN UŽ NIE JE 
UTÓPIOU S COMPASS 
VANTAGE®

VANTAGE®
Compass Pools

SAMOČISTIACI BAZÉN
VANTAGE® je svetovou jednotkou medzi cirkulačnými a čistiacimi systémami a je oveľa účinnejší než  
akýkoľvek bazénový vysávač. Systém VANTAGE® prináša efektívne a vysoko účinné čistenie od bočných stien  
až po dno bazéna.

• VANTAGE® je najlepším samočistiacim systémom pre bazény z kompozitných materiálov na svete.
• VANTAGE® cirkulačný systém eliminuje rast baktérií a rias.
• VANTAGE® cirkulačný systém redukuje použitie chemikálií.

VANTAGE® JE ABSOLÚTNE BEZPEČNÝ.
A toto všetko je umocnené vysokou výkonnosťou, spoľahlivosťou a skvelým dizajnom.
Systém VANTAGE® je takmer neviditeľný a nenarušuje vzhľad vášho nového, prekrásneho bazéna. 
Trysky a príslušenstvo pre systém VANTAGE® sa dodávajú v troch farbách, ktoré ladia s farbou vášho bazéna.

VANTAGE® nemá konkurenciu.
Jeho robustná, patentovaná, teleskopicky výsuvná „pop-up“ tryska je schopná pokryť štvornásobne väčšiu plochu  
než malé zariadenia a tým pádom si poradí aj s väčšími kusmi nečistôt. Zóna zberu nečistôt, nazývana MDX  
je chránená patentmi. 

Systém VANTAGE® je dostupný iba pre nové bazény.
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Bazén, ktorý sa sám čistí



COMPASS COPING
Compass Pools

ENERGETICKY 
ÚSPORNÝ BAZÉN

Spevnená plocha v okolí bazéna je vhodná ako z hľadiska bezpečnosti, tak aj  
z pohľadu údržby.

Kamenné tabule Compass coping sú 35 cm široké a 80 cm dlhé.  
Majú granulovaný povrch, ktorý poskytuje vynikajúce protišmykové vlastnosti.  
Hrany a rohy sú zabrúsené a úplne zaokrúhlené.

 Proces granulácie vytvára zrnitý povrch  svetlých bodov na tmavom pozadí.  

Výsledkom je:
• svetlo sivý odtieň farby pri „blue granite“ obklade 
• takmer čierny odtieň farby pri „anthracite granite“ obklade

• zníženie prevádzkových nákladov až 90%
• nižšia hlučnosť
• vyššia úroveň filtrácie vody 

TRITON II - filter so systémom ClearPro

VÝHODY PIESKOVÉHO FILTRA
• až 60% lepšia účinnosť filtrácie 
 v porovnaní s konvenčnými filtrami
• jednoduché čistenie a údržba
• lacné náplne / filtračné médiá
• trhom osvedčená filtračná technológia

Klasický
pieskový filter

Triton II Triton II 
s ClearPro

technológiou

SUPERFLO® - VLASTNOSTI
• minimálna spotreba energie
• veko čerpadla s maticou pre jednoduché čistenie
• tichá prevádzka vďaka silnému telu z jedného kusa
• odolné voči korózii, hriadeľ motora z vysoko kvalitnej ocele
• zabudovaná tepelná ochrana motora pri jednofázových čerpadlách

100 μ 30 μ 20 μ 10 μ 0 μ

SAND
CARTRIDGE

D.E.
CLEARPRO

Bazény Compass Ceramic Pools majú hladký, 
bezpórový povrch:
• údržba bazéna si vyžaduje menej 
   chemikálií
• samočitiaci systém a kvalitné filtre 
   a čerpadlá spotrebuju menej elektrickej 
   energie
• bazény Compass majú  doživotnú záruku, 
   čo znamená menej odpadu na našich 
   skládkach.
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Anthracite

Granite



GENUINE POOL PARTS
Compass Pools

IQ®
Compass Pools

BAZÉNOVÉ PRÍSLUŠENSTVO
„Ponúkame iba výrobky vybraných značiek 
– kvalitu, o ktorej sme si na 100 % istí. 
Overte si to sami.”

iPad aplikácia
 
Compass Pools iPad aplikácia už čoskoro
vo vašej App Store.

ZÁKLADNÉ PRÍSLUŠENSTVO
• Skimmer
• Recyklačné trysky
• Bazénové svetlá
• Dnová výpusť
• Bazénové čerpadlo
• Pieskový filter

DODATOČNÉ PRÍSLUŠENSTVO:
• Automatický 6-cestný ventil filtra
• Regulátor hladiny vody
• Automatická regulácia PH
• Inteligentné riadenie 
 technológie bazénu iQ®

• Chlorátory slanej vody
• LED svietidlá
• Vyhrievanie bazéna
• Protiprúd
• Vodné atrakcie

VÝHODY PRE ZÁKAZNÍKA
• Komplexná chemická a technická analýza
• Užívateľsky priateľské diaľkové riadenie
• Potenciál pre minimalizáciu použitia chemikálií 
   s cieľom znížiť dopad na životné prostredie
• Prístup k bežne neviditeľným dátam
• Viac času stráveného v bazéne – pre potešenie

VÝHODY PRE DISTRIBÚTORA
• Diaľkové riadenie cez internet a optimalizovaná 
   údržba vody
• Previerka skutočnej kvality vody v porovnaní 
   so sľubovanou
• Predajný prvok k ukľudneniu potenciálneho, 
   ale obávajúceho sa zákazníka
• Lepší a rýchlejší zákaznícky servis

CompassPools iQ zabezpečuje riadenie všetkých komponentov 
bazéna a atrakcií. Bazén je tak stále vo výbornej kondícii  
a udržiavaný podľa nastavených cieľových hodnôt.

Bazén je napojený na internet a pohodlne prostredníctvom 
webovej aplikácie je možné sledovať aktuálny stav bazéna 
odkiaľkoľvek.

RIADIACI SYSTÉM
INTELIGENTNÉHO 
BAZÉNA

Automatický 
6-cestný ventil 

filtra

Pieskový filter
Chlorinátor 
slanej vody

Bazénové 
čerpadlo

Dnová výpusť
LED svietidlá

Technická miestnosť Exteriér Kdekoľvek Online

Doma

HLAVNÁ KONTROLNÁ JEDNOTKA
Inteligentné ovládanie bazéna,  
jeho parametrov a príslušentva, 
komunikácia s ďalšími iQ zaria-
deniami.

pH, ORP, 
Conductivity, 
Water Temp

Elektrolýza,  
AUX,
Filtrácia, 
Osvetlenie, 
Ohrev, 
Protipúd, 
pH pumpa 
Vantage

ĎIAĽKOVÉ OVLÁDANIE
Vodotesný ovládač  
bazénových atrakcií.

TEPLOMER
Meranie vonkajšej 
teploty. Zosiľovač prenosu 
radiofrekvenčného signálu 
medzi zariadeniami.

DOMÁCI OVLÁDAČ
Kontrola prednastavených parametrov 
bazéna z domu
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