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Ξ  OASIS

Model Oasis má stanovou střechu a vnitřní LED osvětlení, které vytvoří 
díky sedmi odstínům příjemnou světelnou atmosféru. Tento model je 
vhodný pro všechny vířivky s vodorovnou horní hranou a s rozměry až do  
2,36×2,48 m nebo pro kulaté vířivky s průměrem od 2,24 m do  
2,36 m. Minimální výška zakrývané vířivky musí být 86 cm, maximální 
zdvih 2,49 m garantuje dostatečnou podchozí výšku.

Ξ  PANORAMIC - NOVINKA

Každé zastřešení Oasis a Evolution je možno za příplatek vybavit 
rolovacími zástěnami – plnými, průhlednými nebo s motivem. Novinkou 
pro rok 2022 je limitovaná edice OASIS PANORAMIC. V tomto 
případě jsou součástí dodávky tři rolovací zástěny s motivem deštného 
pralesa. Panoramatický velkoformátový tisk doplněný náladovým 
osvětlením Vás při koupeli ve vířivce přenese do exotiky. .

Ξ  EVOLUTION

Model Evolution má rovnou střechu a více rozměrových variant, je tedy 
vhodný nejen pro čtvercové či kulaté, ale i pro větší obdélníkové vířivky 
až do rozměru 2,36×3,41 m. Přímočarý nadčasový design vybízí k použití 
v prostředí s moderní architekturou.

Ξ  LEGEND A LEGEND X - NOVINKA

Model Covana Legend je díky svým rozměrům a umístění sloupků vhodný 
pro zakrytí swim spa délky od 3,7 m až do 6,1 m. Tvar střechy přitom 
umožňuje zakrytí obdélníkového i oválného půdorysu, pro swim spa 
s oddělenou plaveckou a hydromasážní zónou je připravena verze se 
dvěma únikovými otvory. Model Legend je vhodný pro swim spa výšky 
od 1,2 do 1,6 m. Při maximálním zdvihu sloupků je světlost 3 m, což 
zajistí podchozí výšku i při částečném zapuštění bazénu.

Novinkou mezi modely LEGEND je prodloužená varianta LEGEND X, 
která zakryje swim spa až do délky 7,32 m.

Kanadská výrobní společnost Covana vyvinula unikátní 
automatické zastřešení pro vířivky a swim spa, které 
významně zvyšuje uživatelský komfort. Posuvná střecha 
v zavřeném stavu vířivku zabezpečí a zajistí perfektní tepelnou 
izolaci. Díky pouhému otočení ovládacím klíčem pak během 
půl minuty nad vířivkou či swim spa vznikne elegantní altán.
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Ξ  BARVY A DOPLŇKY

U všech provedení systému Covana je možno vybírat ze dvou barev nosné 
konstrukce: SLATE (břidlicová) nebo MOCHA (hnědá). 

Stanová střecha modelu OASIS je dodávána ve stejné barvě jako konstrukce, 
zákazník může volit styl krytiny DARLING nebo SHINGLE.

Vnitřní plocha rovné střechy modelů EVOLUTION a LEGEND je vždy bílá, vnější 
plocha je u barvy konstrukce SLATE v odstínu PLATINUM a u barvy konstrukce 
MOCHA v odstínu LATTE.

Ξ  CENÍK platný od 1. 1. 2022

* Uvedeny jsou maximální rozměry vířivky/ swim spa pro daný model zastřešení

Ceny jsou uvedeny včetně dopravy, montáže a zprovoznění. Cena zahrnuje DPH v sazbě 15 % platné pro privátní instalace v ČR, u kterých je možno podle zákona č. 235/2004 Sb. 
uplatnit sníženou sazbu DPH.

Položka Popis Rozměry* Cena

Covana Evolution 8´ Automatický altán s rovnou střechou na čtyřech sloupcích 236×248 cm 249 000 Kč

Covana Evolution 9´ Automatický altán s rovnou střechou na čtyřech sloupcích 236×280 cm 259 000 Kč

Covana Evolution 10´ Automatický altán s rovnou střechou na čtyřech sloupcích 236×310 cm 269 000 Kč

Covana Evolution 11´ Automatický altán s rovnou střechou na čtyřech sloupcích 236×341 cm 279 000 Kč

Zástěna Shade/ Screen Rolovací zástěna plná/ průhledná pro Evolution 16 500 Kč

Zástěna Island/ Zen Rolovací zástěna s motivem ostrov nebo zen pro Evolution 21 700 Kč

Montážní patky Montážní patky pro instalaci bez vrtání 11 500 Kč

Covana Oasis LED Automatický altán se stanovou střechou a LED osvětlením 236×248 cm 279 000 Kč

Covana Oasis Panoramic Altán Oasis se třemi zástěnami s motivem deštného pralesa 236x248 cm 345 000 Kč

Zástěna Shade/ Screen Rolovací zástěna plná/ průhledná pro Oasis 16 500 Kč

Zástěna Island/ Zen Rolovací zástěna s motivem ostrov nebo zen pro Oasis 21 700 Kč

Montážní patky Montážní patky pro instalaci bez vrtání 11 500 Kč

Covana Legend 12´ až 15´ Automatický altán pro swim spa délky od 3,66 do 4,57 m 244×366 až 457 cm 438 000 Kč

Covana Legend 16´ až 20´ Automatický altán pro swim spa délky od 4,88 do 6,10 m 244×388 až 610 cm 486 000 Kč

Covana Legend X 21´ Automatický altán pro swim spa délky až do 6,40 m 244x388 až 640 cm 535.000 Kč

Covana Legend X 24´ Automatický altán pro swim spa délky až do 7,32 m 244x388 až 732 cm 549.000 Kč

Verze DUAL TEMP Druhý únikový poklop pro swim spa s oddělenými zónami 24 000 Kč

Modely Oasis a Evolution je možno za příplatek doplnit rolovacími 
zástěnami. Plná zástěna SHADE vytvoří intimní prostředí a poskytne 
dodatečnou ochranou před větrem a nepříznivým počasím. 
Síťovaná zástěna SCREEN nabídne uživatelům navíc výhled do okolí, 
v nabídce je také provedení s potiskem v motivech ISLAND a ZEN.

Více informací na stránkách www.bazenyavirivky.cz nebo 
v samostatné brožuře.
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