Ceník
údržby bazénů

Největší bazénový specialista v Ostravě !!!
Stačí zavolat 608 931 020
a Vašemu bazénu zajistíme tu nejlepší péči.

Schramm&partners s.r.o.

+420 608 931 020

poolmont@poolmont

Odborné servisní a montážní práce
Hodinová sazba

605 Kč / hod

Doprava k vám

12 Kč / km

Havarijní výjezd do 48 hodin v pracovní dny

1500 Kč
Ceny jsou včetně DPH

Konzultace po předchozí domluvě
Hodinová sazba

1200 Kč / hod

Výjezd k vám pro konzultaci

12 Kč / km
Ceny jsou včetně DPH

Získejte výhody se servisní smlouvou a pravidelnou údržbou bazénu

Měsíční

Dvouměsíční

(1x za měsíc)

( 1x za 2 měsíce)

2500 Kč

3100 Kč

Pravidelná údržba zahrnuje:










Vyhodnocení ukazatelů pH, alkality, slanosti, volného a celkového CL
Úprava hodnot bazénové vody
Kontrola lapače na nečistoty ve skimmeru / kontrola předfiltru u přelivového bazénu
Očištění horní linky bazénu u skimmeru
Propláchnutí filtrační náplně
Kontrola lapače na nečistoty v čerpadle
Kalibrace automatu a sond, kontrola přesnosti měření, doplnění chemie
v poloautomatickém dávkovači
Kontrola těsnosti a funkčnosti technologie

Pravidelná údržba nezahrnuje:





Doprava na místo / navíc k ceně ( 12 Kč / km)
Chemie a přípravky pro úpravu hodnot vody a čištění linky
Odstranění zjištěných závad – mimo drobné úkony do 15 minut práce
Řešení havarijních stavů na technologiích nebo havarijních stavů vody
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH
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Odzimování bazénu
5800 Kč vč.DPH, dopravy a základní “startovací“ chemie
Balíček odzimování zahrnuje:
Balíček odzimování nezahrnuje:
 Očištění horní bazénové linky u
 Vypuštění bazénu a jeho kompletní
skimmeru
čištění dna a stěn bazénu včetně
rozebrání komponentů a sanitace
 Zprovoznění technologie bazénu
 Čištění zastřešení a kolejí
 Vysátí dna a stěn bazénu vysavačem
 Čištění spodní linky bazénu
 Zprovoznění protiproudu a spuštění
 Čištění teras a okolních ploch
 Zprovoznění tepelného čerpadla
 Pletí teras
 Zprovoznění automatu
 Dopouštění bazénu
 Kontrola těsnosti technologie a
 Dávkovací chemie pro automat / 20L
komponentů
barely a poloautomatické dávkovače
 Měření hodnot vody
 Chemie pro plováky / tablety
 Úprava hodnot vody
 Výměnu
těsnění,
dávkovacích
hadiček a různého spotřebního
 Chemii pro očištění bazénové horní
materiálu a příslušenství
linky

Dodání soli
 Chemii pro zničení bazénové řasy
 Odzimování při teplotách pod 10°C a
 Chemii pro šokové „zachlorování“
v deštivém počasí
vody
 Chemii pro projasnění vody

Zazimování bazénu
5000 Kč vč.DPH, dopravy a základní chemie

Balíček zazimování zahrnuje:
Balíček zazimování nezahrnuje:
 Vysátí nečistot ze dna bazénu
 Kotvení zazimovací plachty
 Očištění horní bazénové linky u
 Čištění zastřešení a kolejí
skimmeru
 Demontáž solární fólie
 Celkové vypouštění bazénu a čištění
 Upuštění vodní hladiny
 Vybíraní náplně z filtrace
 Kontrola, proplach filtru a
 Zazimování při teplotách pod 10° a
zazimování filtru
v deštivém počasí
 Chemie pro zazimování vody
 Vysátí vody z potrubních rozvodů
 Demontáž
nebo
odvodnění
(tepelné čerpadlo, protiproud,
dávkování)
 Chemie pro očištění linky
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