INOXDESIGN – BAZENSKA OPREMA
POKROV STROJNICE BAZENA

Pokrov strojnice bazena je pri manjših bazenih za javno ali domačo uporabo pogosto vgrajen v
ploščadi okoli bazena in omogoča enostavno pogosto vstopanje.
Glede na to, da namensko ustreznega pokrova ni na tržišču, smo na novo razvili in v vgradili testne
pokrove strojnice bazena in ugotovili, da ki tudi v praksi odlično funkcionirajo.
Pokrov strojnice bazena ima sledeče lastnosti:
 je nivojsko popolnoma raven z okolico – ni možnosti spotikanja
 prepreči vdor meteorne ali bazenske vode v strojnico
 omogoča enostavno in lahkotno odpiranje (plinska vzmet) in zaklepanje
 je korozijsko odporen – v celoti je izdelan iz inox materialov
 je izdelan po meri, glede na vaše želje in potrebe
Naš pokrov strojnice bazena je novost na trgu, ker združuje vse naštete zahteve – je estetsko
dovršen, ima skrite tečaje in zaklep in je vgrajen v nivoju z okolico. Izdelamo ga po vaših dimenzijah
glede na fuge keramike oz. drugega tlaka in se v fugah dobesedno izgubi. Za lažje odpiranje služi
plinska vzmet, za odvod vode pa ima skrit žleb z odtokom, ki odvede vodo v drenažo ali kanalizacijo.

Takšni pokrovi se izdelajo običajno iz materialov inox AISI 304, za morsko vodo, termalno vodo in
zaprte bazene je potreben material AISI 316 (ali boljši), ustrezno površinsko obdelan.
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INOXDESIGN – BAZENSKA OPREMA
INOX SLAP BAZENA

Pri bazenih so pogosto dobrodošli tudi dodatni vodni efekti, kamor sodi tudi slap, ki z vodnim
curkom navdušuje in osvežuje kopalce, istočasno pa je lahko tudi lep dekorativni dodatek
bazenske ploščadi.
Pri nas vam lahko izdelamo slap kot je na fotografiji, ali pa vam razvijemo in izdelamo slap po
vaši želji glede oblike in dimenzije.
Slap je dizajnersko oblikovan vodni efekt, ročno izdelan, brezčasnega videza in brez potrebe
po posebnem vzdrževanju.
Slap je običajno izdelan iz materialov inox AISI 304 – za morsko vodo, termalno vodo in
zaprte bazene je potreben material AISI 316 (ali boljši), poliran ali fino satiniran.
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INOXDESIGN – BAZENSKA OPREMA
INOX, ODTOKI, SIFONI, KINETE IN DRUGI ELEMENTI ODVODNJAVANJA

V okolici bazena je pogosto potrebno ustrezno rešiti odvodnjavanje meteornih in drugih vod,
ki ne sodijo v bazen. To lahko rešimo točkovno z odtoki ali sifoni ali pa pasovno s kinetami.
Odtok je sestavljen iz ohišja, odtočne cevi in pohodne rešetke ali pa perforirane pločevine,
lahko pa je tudi takšen, da je enak tlaku okolice in ima za propustnost vode le tanko režo.
Kinete so lahko koritaste (imajo prednost v večji akumulaciji trenutnega izliva večje količine
vode) in imajo pohodno rešetko ali perforirano pločevino, lahko pa imajo pokrov enak tlaku
okolice in ima za propustnost vode le tanko režo ob straneh
Linijske kinete so zelo neopazne – imajo le tanko režo (2 cm) in so zgoraj poravnane s tlakom,
na dnu pa imajo naklone in se vsakih nekaj metrov zlivajo v integrirane (sifonske) odtoke.
Dolžine prilagodimo vašim potrebam – lahko so neprekinjene tudi več deset metrov, med
seboj pa spojene s prirobnicami in različnimi, glede na tlak primernimi elastičnimi stiki.
Inox odtoki, sifoni in kinete so običajno izdelani iz materialov inox AISI 304 – za morsko vodo,
termalno vodo in zaprte bazene je potreben material AISI 316, ustrezno površinsko obdelan.
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INOXDESIGN – BAZENSKA OPREMA
INOX LESTVE, OGRAJE IN ROČAJI

Pri bazenih se pogosto vgrajujejo tudi lestve, razni ročaji in ograje. V podjetju Inoxvrbovšek
d.o.o. izdelujemo tovrstne izdelke za vsa okolja – morje, termalne bazene, odprte bazene.
Naši prvi izdelki, ki so bili vgrajeni v bazenih z morsko vodo v Bernardinu v Portorožu leta
1999, so po funkciji in izgledu še vedno taki, kot bi bili novi. Lestve, ograje in ročaji so
običajno iz cevi fi 40 mm, obliko pa vam lahko svetujemo ali izdelamo po vaših idejah.

Inox lestve, ograje in ročaji so običajno izdelani iz materialov inox AISI 304 – za morsko vodo,
termalno vodo in zaprte bazene je potreben material AISI 316 ali boljši, površinsko polirano.
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