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Ξ  SAMONOSNÁ KONSTRUKCE

Základem je vodotěsná bazénová fólie s polyesterovou výztužnou 
membránou, která vyniká extrémní odolností až 430 kg/ 5 cm (dle normy 
DIN 53354). Kromě zcela mimořádné pevnosti a odolnosti má také 
speciální povrchovou úpravu proti skvrnám, UV záření a zašpinění. Prvky 
kovové konstrukce bazénu jsou dimenzovány podle výšky a jsou vyrobeny 
z lakované pozinkované oceli. Prvky v přímém kontaktu s vodou jsou z 
nerezové oceli

Ξ  KŘIŠŤÁLOVĚ ČISTÁ VODA

Patentovaný skimmer nadzemních bazénů Laghetto zajistí efektivní 
odebírání vody v rozsahu 360° a přizpůsobuje se výšce hladiny. Každý 
bazén POP nebo Classic je vybaven kvalitní pískovou filtrací s výkonem 
odpovídajícím objemu vody v bazénu. Samonasávací čerpadlo 
s předfiltrem a šesticestný ventil zaručují jednoduché ovládání i údržbu.

Bazény Classic je navíc možno v našem e-shopu objednat také 
s oblíbenou filtrací BOA.

Ξ  BEZPEČNOST A KOMFORT

Žebřík bazénů POP a Classic je pevně připojen ke konstrukci a má nosnost 
až 350 kg. Jeho vnější stupně se dají zvednout a upevnit, je tak možno 
zabránit nežádoucímu vstupu malých dětí do bazénu. Po ukončení 
koupací sezóny nemusíte na zimu bazén demontovat ani vypouštět vodu. 
Užívejte si svůj bazén naplno a minimalizujte čas strávený při jeho údržbě!

Ξ  ROZDÍLY MEZI POP A CLASSIC

Zatímco bazény Classic jsou určeny k montáži svépomocí, bazény POP 
dodáváme včetně montáže. Mají prodlouženou záruku, vyšší tahovou 
pevnost fólie a podhladinové LED osvětlení. Pro modely POP je nabízen 
výběr ze čtyř pastelových barev s různou dostupností podle velikosti.

Ξ  BAZÉN POP CRYSTAL

Nepřehlédnutelná varianta  v řadě POP je model CRYSTAL s průhlednými 
pruhy v bočních stěnách. Bazén POP CRYSTAL rozzáří každou zahradu 
ve dne i v noci, je dostupný v bílé nebo béžové barvě ve velikostech 
24 a 25.
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Za propracovaným technickým řešením nadzemních bazénů 
Laghetto POP a Classic stojí více než 45 let vlastního vývoje 
a výrobních zkušeností italské společnosti Piscine Laghetto. 
Unikátní systém samonosné montované konstrukce 
umožňuje velmi rychle realizovat nadzemní bazén prakticky 
neomezených rozměrů bez jakýchkoliv doplňujících 
stavebních prvků. Tato exkluzivní výhoda bazénů Laghetto 
přináší prospěch také uživatelům z řad privátních zákazníků. 
Samonosná konstrukce umožňuje instalaci bazénu přímo  
na srovnaný terén na zahradě v průběhu několika  
desítek minut. Žádné výkopy, žádné stavební práce,  
žádné betonování!

Bazény Laghetto představují, díky prvotřídním materiálům 
a mimořádně stabilní konstrukci, mezi nadzemními bazény 
zcela samostatnou kvalitativní třídu, která ve všech ohledech 
výrazně převyšuje chatrné plechové bazény s tenkou fólií.

BAZÉNY LAGHETTO
POP & CLASSIC
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Lze přiobjednat elektrorozvaděč a další příslušenství, vyžádejte si INDIVIDUÁLNÍ NABÍDKU.

Bazény Laghetto Classic nakoupíte nejvýhodněji  
v NAŠEM E-SHOPU.

Ξ  CENÍK LAGHETTO POP platný od 1. 1. 2023

Ξ  CENÍK LAGHETTO CLASSIC úsporná varianta pro montáž svépomocí

dodáváme včetně dopravy a montáže

Model
Rozměry (m) Výška 

stěny (m)
Hloubka 
vody (m)

Objem 
vody Filtrace Zimní

plachta
Cena včetně 

DPH*vnitřní vnější

24 2,80×4,00 3,84×5,04 1,25 1,20 13,5 m3 Písková filtrace, čerpadlo 6 m3/hod 6 540 Kč 137 300 Kč

25 2,80×5,30 3,84×6,34 1,25 1,20 17,0 m3 Písková filtrace, čerpadlo 6 m3/hod 7 350 Kč 147 600 Kč

26 2,80×6,60 3,84×7,64 1,25 1,20 21,5 m3 Písková filtrace, čerpadlo 6 m3/hod 8 190 Kč 159 800 Kč

27 2,80×7,80 3,84×8,84 1,25 1,20 25,0 m3 Písková filtrace, čerpadlo 10 m3/hod 8 910 Kč 176 900 Kč

46 4,00×6,60 5,04×7,64 1,25 1,20 30,5 m3 Písková filtrace, čerpadlo 10 m3/hod 9 380 Kč 193 200 Kč

47 4,00×7,80 5,04×8,84 1,25 1,20 36,0 m3 Písková filtrace, čerpadlo 10 m3/hod 10 530 Kč 194 200 Kč

49 4,00×9,00 5,04×10,04 1,25 1,20 41,5 m3 Písková filtrace, čerpadlo 10 m3/hod 11 130 Kč 222 900 Kč

510 5,30×10,25 6,34×11,29 1,25 1,20 62,5 m3 Písková filtrace, čerpadlo 15 m3/hod 14 970 Kč 257 600 Kč

511 5,30×11,50 6,34×12,54 1,25 1,20 70,0 m3 Písková filtrace, čerpadlo 15 m3/hod 16 200 Kč 272 600 Kč

612 6,60×12,70 7,54×13,64 1,25 1,20 96,5 m3 Písková filtrace, čerpadlo 15 m3/hod 19 500 Kč 307 100 Kč

Model
Rozměry (m) Výška 

stěny (m)
Hloubka 
vody (m)

Objem 
vody

Doba
montáže Výkon filtrace

Cena včetně DPH**

vnitřní vnější BOA filtrace písková filtrace

24 2,80×4,00 3,60×4,80 1,25 1,20 13,5 m3 45 min 6 m3/hod 83 600 Kč 99 900 Kč

25 2,80×5,30 3,60×6,10 1,25 1,20 17,0 m3 50 min 6 m3/hod 88 100 Kč 104 400 Kč

26 2,80×6,60 3,60×7,40 1,25 1,20 21,5 m3 65 min 6 m3/hod 94 000 Kč 111 300 Kč

27 2,80×7,80 3,60×8,60 1,25 1,20 25,0 m3 75 min 6 m3/hod 99 500 Kč 118 000 Kč

47 4,00×7,80 4,80×8,60 1,25 1,20 36,0 m3 115 min 10 m3/hod NELZE 134 000 Kč

Cena zahrnuje:

• samonosnou konstrukci pro instalaci bazénu bez stavebních úprav přímo na terén včetně trávníkových roznášecích patek

• vodotěsnou bazénovou fólii s polyesterovou výztužnou membránou (tahová pevnost podle DIN 53354 = 430 kg/ 5 cm)

• výběr ze tří barev (levandulová, zelená, béžová) pro modely 24-47, výběr ze dvou barev (modrá, béžová) pro modely 49-612

• kompletní filtrační systém (písková filtrace,  počet skimmerů Laghetto 360° a zpětných trysek dle velikosti bazénu)

• podhladinové LED osvětlení (počet světel dle velikosti bazénu)

• manuální vysavač a bezpečnostní žebřík 

Záruky: 5 let na bazén, 2 roky na příslušenství

Bazén POP CRYSTAL je dostupný pro velikosti 24 a 25 za příplatek 12 000 Kč

Vnější rozměry jsou uvedeny včetně trávníkových patek.
*Dodávka včetně montáže

Cena zahrnuje:

• samonosnou konstrukci pro instalaci bazénu bez stavebních úprav přímo na terén včetně 
   trávníkových roznášecích patek

• vodotěsnou bazénovou fólii s polyesterovou výztužnou membránou v barvě modré 
   (tahová pevnost podle DIN 53354 = 300 kg/ 5 cm)

• kompletní filtrační systém s jedním skimmerem Laghetto 360° a jednou zpětnou tryskou 
   (písková filtrace nebo filtrace BOA)

• manuální vysavač a bezpečnostní žebřík

Vnější rozměry jsou uvedeny včetně trávníkových patek.

Záruky: 3 roky na bazén, 2 roky na příslušenství

**Dodávka bez montáže

Modrá Laghetto BéžováZelenáLevandulová
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