
B a z é n o v á  c h e m i e

C h e m i c a l  p r o d u c t s

Příspěvek  do  sou těže  DLW bazén  roku  2008
Fó l ie  DLW Moza ika  Aqua
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Chlórové tablety –
Mini, aktivní obsah
chlóru 55 %, organic-
ké tablety 20 g.
Rychlorozpustný
chlórový přípravek
vhodný pro rychlé
chlorování, k likvidaci
bakterií a zabraňující
tvorbě řas.

Chlorine tablets –
Mini, active content
of chlorine 55 %,
organic 20 g tablets.
Fast dissolving chlo-
rine product suitable
for quick water treat-
ment. Disposes of
germs and prevents
the growth of algae.

Chlór granulát, aktiv-
ní obsah chlóru 55 %,
organický granulát.
Rychlorozpustný chló-
rový přípravek v gra-
nulované formě k likvi-
daci bakterií a zabra-
ňující tvorbě řas.
Vhodný pro rychlé
chlorování.

Granular chlorine,
active content of
chlorine 55 %, orga-
nic granulate. Fast
dissolving granular
chlorine product.
Designed  for shock
water treatment.
Disposes of germs
and prevents the
growth of algae.

Chlórové tablety –
Mini, aktivní obsah
chlóru 55 %, organic-
ké tablety 20 g.
Pomalurozpustný sta-
bilizovaný chlórový
přípravek vhodný pro
chlorování, k likvidaci
bakterií a zabraňující
tvorbě řas.

Chlorine tablets –
Mini, active content
of chlorine 55 %,
organic 20 g tablets.
Slowly dissolving sta-
bilized chlorine pro-
duct suitable for
water treatment.
Disposes of germs
and prevents the
growth of algae.

N° popis – description cena Kč €

911020100 C
Chlórové tablety – Mini 1 kg, tableta 20 g, rychlorozpustné
Chlorine tablets – Mini 1 kg, 20 g tablet, fast dissolving

6 1,00 242,-

911020300 C
Chlórové tablety – Mini 3 kg, tableta 20 g, rychlorozpustné 
Chlorine tablets – Mini 3 kg, 20 g tablet, fast dissolving

3,00 655,-

911020500 C
Chlórové tablety – Mini 5 kg, tableta 20 g, rychlorozpustné 
Chlorine tablets – Mini 5 kg, 20 g tablet, fast dissolving

5,00 1 030,-

911021000 C
Chlórové tablety – Mini 10 kg, tableta 20 g, rychlorozpustné
Chlorine tablets – Mini 10 kg, 20 g tablet, fast dissolving

10,0 1 915,-

911020000 C
Chlórové tablety – Mini 25 kg, tableta 20 g, rychlorozpustné
Chlorine tablets – Mini 25 kg, 20 g tablet, fast dissolving

25,0 4 696,-

N° popis – description cena Kč €

911050100 C
Chlór granulát 1 kg, rychle rozpustný
Granular chlorine 1 kg, fast dissolving

6 1,00 240,-

911050300 C
Chlór granulát 3 kg, rychle rozpustný
Granular chlorine 3 kg, fast dissolving

3,00 652,-

911050500 C
Chlór granulát 5 kg, rychle rozpustný
Granular chlorine 5 kg, fast dissolving

5,00 951,-

911051000 C
Chlór granulát 10 kg, rychle rozpustný
Granular chlorine 10 kg, fast dissolving

10,0 1 892,-

911052500 C
Chlór granulát 25 kg, rychle rozpustný
Granular chlorine 25 kg, fast dissolving

25,0 4 530,-

N° popis – description cena Kč €

911020101 C
Chlórové tablety – Mini 1 kg, tableta 20 g, pomalurozpustné
Chlorine tablets – Mini 1 kg, 20 g tablet, slowly dossolving

6 1,00 261,-
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Chlórové tablety –
Maxi, aktivní obsah
chlóru 85–90 %, orga-
nické tablety 200 g.
Pomalurozpustný stabili-
zovaný chlórový přípra-
vek vhodný pro dlouho-
dobé chlorování, k likvi-
daci bakterií a zabraňu-
jící tvorbě řas.

Chlorine tablets –
Maxi, active content of
chlorine 85–90 %,
organic 200 g tablets.
Slowly dissolving stabi-
lized chlorine product
suitable for long-term
water treatment.
Disposes of germs and
prevents the growth of
algae.

Bazénová Super Tableta – chlórová trojkombinace, aktivní obsah
chlóru 84 %, flokulant (pro zvločkování drobných nečistot) a protiřa-
sový prostředek, organické tablety 200 g nebo 20 g. Bazénová Super
Tableta je pomalu rozpustný stabilizovaný chlórový přípravek vhodný
pro preventivní dlouhodobou údržbu bazénové vody, ničící zárodky
a bakterie. Flokováním odstraňuje jemné nečistoty a brání tvorbě řas.
Vhodné zejména pro dlouhodobé a preventivní ošetřování průzračné
bazénové vody.

Pool Super Tablet – triple combination of flocculant (to curdle tiny
impurities into flakes), algaecide and chlorine (84 % of active chlo-
rine). Organic tablets, each weighing 200 g or 20 g. Slowly dissol-
ving stabilized chlorine product which disposes of germs. Included
flocculant curdles tiny impurities and algaecide prevents the
growth of algae. Product used especially for preventive long-term
water treatment to keep the water clear and sparkling.

N° popis – description cena Kč €

911030100 C
Chlórové tablety – Maxi 1 kg, tableta 200 g, pomalurozpustné
Chlorine tablets – Maxi 1 kg, 200 g tablet, slowly dissolving

6 1,00 245,-

911030300 C
Chlórové tablety – Maxi 3 kg, tableta 200 g,  pomalurozpustné
Chlorine tablets – Maxi 3 kg, 200 g tablet, slowly dissolving

3,00 658,-

911030500 C
Chlórové tablety – Maxi 5 kg, tableta 200 g,  pomalurozpustné
Chlorine tablets – Maxi 5 kg, 200 g tablet, slowly dissolving

5,00 1 072,-

911031000 C
Chlórové tablety – Maxi 10 kg, tableta 200 g,  pomalurozpustné
Chlorine tablets – Maxi 10 kg, 200 g tablet, slowly dissolving

10,0 1 915,-

911030000 C
Chlórové tablety – Maxi 25 kg, tableta 200 g,  pomalurozpustné
Chlorine tablets – Maxi 25 kg, 200 g tablet, slowly dissolving

25,0 4 785,-

N° popis – description cena Kč €

911040100 C
BST 1 kg – Bazénové Super Tablety 200 g, troj-kombinace chlóru, protiřasového přípravku a flokulantu
BST  1 kg – Pool Super Tablets 200 g, triple combination of chlorine, algaecide and flocculant

6 1,00 270,-

911040300 C
BST 3 kg – Bazénové Super Tablety 200 g, troj-kombinace chlóru, protiřasového přípravku a flokulantu
BST 3 kg – Pool Super Tablets 200 g, triple combination of chlorine, algaecide and flocculant

3,00 712,-

911040500 C
BST 5 kg – Bazénové Super Tablety 200 g, troj-kombinace chlóru, protiřasového přípravku a flokulantu
BST 5 kg – Pool Super Tablets 200 g, triple combination of chlorine, algaecide and flocculant

5,00 1 152,-

911041000 C
BST 10 kg – Bazénové Super Tablety 200 g, troj-kombinace chlóru, protiřasového přípravku a flokulantu
BST 10 kg – Pool Super Tablets 200 g, triple combination of chlorine, algaecide and flocculant

10,0 2 103,-

911040000 C
BST 25 kg – Bazénové Super Tablety 200 g, troj-kombinace chlóru, protiřasového přípravku a flokulantu
BST 25 kg – Pool Super Tablets 200 g, triple combination of chlorine, algaecide and flocculant

25,0 5 450,-

N° popis – description cena Kč €

911010100 C
BST 1 kg – Bazénové Super Tablety Mini 20 g, troj-kombinace chlóru, protiřasového přípravku a flokulantu
BST 1 kg – Pool Super Tablets Mini 20 g, triple combination of chlorine, algaecide and flocculant

6  1,00 292,-

911010300 C
BST 3 kg – Bazénové Super Tablety Mini 20 g, troj-kombinace chlóru, protiřasového přípravku a flokulantu
BST  3 kg – Pool Super Tablets Mini 20 g, triple combination of chlorine, algaecide and flocculant

3,00 750,-

911010000 C
BST 25 kg – Bazénové Super Tablety Mini 20 g, troj-kombinace chlóru, protiřasového přípravku a flokulantu
BST 25 kg – Pool Super Tablets Mini 20 g, triple combination of chlorine, algaecide and flocculant

25,0 10 512,-

X
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Kyslíkové tablety Aqua Blanc
O2, 20 g tablety bez obsahu
chlóru.Tento kyslíkový přípravek
je vhodný jako u chlorových tab-
let pro likvidaci bakterií a zabra-
ňující tvorbě řas. Tento přípravek
je nezbytné doplnit použitím pří-
pravků Aqua Blanc aktivátor O2,
popřípadě flokulačními tabletami
Flokulant (pro zvločkování drob-
ných nečistot).

Oxygen tablets Aqua Blanc
O2, 20 g tablets don’t contain
chlorine, but are used for the
same purpose – to keep the
water free of germs and algae.
We recommend combining this
oxygen product with Aqua
Blanc activator O2, alternative-
ly with Flocculant tablets
(curdling tiny impurities into
flakes).

Aqua Blanc – Aktivátor O2

Tento prostředek je nutné pou-
žít společně s kyslíkovými tab-
letami Aqua Blanc O2, pro jejich
správnou účinnost.

Aqua Blanc – Activator O2
Is necessary to use together
with Oxygen tablets Aqua
Blanc O2 for their right effect.

Tento set základní bazénové
chemie je zabalen v kartonu
a obsahuje čtyři chemické pří-
pravky pro základní údržbu
bazénové vody.

This basic set of pool chemi-
cals is packed in a boxboard
and includes four essential
sanitizers for pool water treat-
ment.

Chlorstop je přípravek k likvi-
daci nadbytečného chloru
v bazénové vodě. Slouží ke sní-
žení volného chlóru.

Chlorstop product to dispose
of excessive chlorine in swim-
ming pool water. Serve for
reduction of free chlorine.

N° popis – description cena Kč €

911000000 C
Set 1 – BST 1 kg, Chlór granulát 1 kg, pH plus 1 kg, pH mínus 1 kg – základní bazénová chemie
Set 1 – BST 1 kg, Chlorine granulat 1 kg, pH plus 1 kg, pH minus 1 kg – basic swimming pool chemicals

4,50 890,-

N° popis – description cena Kč €

911430100 C
Chlorstop 1 kg, odbourává chlór
Chlorstop 1 kg, degrade chlorine

6 1,00 338,-

N° popis – description cena Kč €

911060100 C
Aqua Blanc – kyslíkové tablety O2 1 kg, tableta 20 g, potas. monosulfát 99 %
Oxygen tablets Aqua Blanc O2 1 kg, 20 g tablet, potassium monosulfate 99 %

6 1,00 450,-

911060300 C
Aqua Blanc – kyslíkové tablety O2 3 kg, tableta 20 g, potas. monosulfát 99 %
Oxygen tablets Aqua Blanc O2 3 kg, 20 g tablet, potassium monosulfate 99 %

3,00 1 440,-

911060500 C
Aqua Blanc – kyslíkové tablety O2 5 kg, tableta 20 g, potas. monosulfát 99 %
Oxygen tablets Aqua Blanc O2 5 kg, 20 g tablet, potassium monosulfate 99 %

5,00 2 105,-

911061100 C
Aqua Blanc – granulát O2 1 kg
Aqua Blanc – Granulat O2 1 kg

1,00 482,-

N° popis – description cena Kč €

911070100 C
Aqua Blanc – Aktivátor O2 1 l
Aqua Blanc – Activator O2 1 l

6 1,00 230,-

911070300 C
Aqua Blanc – Aktivátor O2 3 l
Aqua Blanc – Activator O2 3 l

3,00 720,-
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Flokulant (zvločkovač)
– Floccer prášek.
Floccer, lehce rozpust-
ný prášek určený
k odstranění drobných
nečistot a kalů.

Flocculant (curdling
of tiny impurities into
flakes) – Floccer pow-
der easy dissolving
powder used to dispose
of tiny impurities and
clowds.

Flokulant (zvločkovač) – kartuše, 125 g tab-
lety v textilním sáčku.
Tento flokulační přípravek je určen ke zvloč-
kování drobných nečistot a kalů v bazénu.
Vhodné je zejména použití v kombinaci
s kyslíkovými tabletami a s Micro-cide
(prostředek proti řasám).

Flocculant (curdling of tiny impurities into
flakes) – cartouche, 125 g tablets in textile
bag.
Flocculating agent for clarification of
swimming pool water. It curdles tiny impu-
rities and cloudy water into flakes. It is
advisable to use this product along with
oxygen tablets and Micro-cide (algaecide).

Blue Star Tablety O2 Alternativní prostředek
k chlorovým multifunkčním tabletám.
Kombinace desinfekce a algicidu, 200 g tab-
leta se skládá z 2/3 aktivního kyslíku a 1/3
algicidu (modré jádro).

Blue Star Tablets O2 alternative detergent
to chlorine multifunction AL tablets.
Combination of germicide and algacide,
200g tablet is composed of 2/3 and active
oxygen and 1/3 algacide (blue centre).

Kids Care je tekutý přípravek pro údržbu
vody v dětských bazénech.
• Bezchlorový, příjemný na pokožku
• Proti řasám a bakteriím ve vodě
• pH neutrální

Kids Care – liquid detergent for maitenance
of water in kids pools.
• Without chlorine, delicate skin friendly
• Against algae and germs in water
• pH neutral

N° popis – description cena Kč €

911280100 C
Blue Star Tablety O2 200 g, 1 kg
Blue Star Tablets O2 200 g, 1 kg

6 1,00 635,-

N° popis – description cena Kč €

911270100 C
Flokulační kartuše 8 ks x 125 g
Flocc tablets 8 pcs x 125 g

12 1,00 380,-

N° popis – description cena Kč €

911350050 C
Kids care 50 ml, pro 800–1 200 l/2 týdny – 1 sáček
Kids care 50ml for 800–1 200 l/2 weeks

0,05 100,-

911350051 C
Kids care 50 ml, pro 800–1 200 l/2 týdny – set 3 ks
Kids care 50ml for 800–1 200 l/2 weeks

0,05 292,-

N° popis – description cena Kč €

911260100 C
Floccer prášek 1 kg, flokulační přípravek
Floccer powder 1 kg, Flocculant 

6 1,00 135,-

911260250 C
Floccer prášek 2,5 kg, flokulační přípravek
Floccer powder 2,5 kg, Flocculant

2,50 290,-

911260500 C
Floccer prášek 5 kg, flokulační přípravek
Floccer powder 5 kg, Flocculant

5,00 475,-

911261000 C
Floccer prášek 10 kg, flokulační přípravek
Floccer powder 10 kg, Flocculant 

10,00 775,-
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Algaecide Alba
Super (protiřasový
přípravek) tekutý
nepěnivý.
Alba Super, nepěnivý
tekutý přípravek
zabraňující tvorbě
řas.

Algaecide Alba
Super liquid non-
foamy anti-algae
product.
Product used to dis-
pose of algae
growth.

Algex, tekutý přípra-
vek lehce pěnivý
zabraňující tvorbě
řas.

Algex, liquid lightly
foamy used to dispo-
se of algae growth.

Protipěnivý roztok
v několika vteřinách
působí proti tvorbě
pěny ve whirpoolech
a v bazénech.

Anti-foam liquid in
few seconds fights
against foam in
whirpools and swim-
ming pools.

N° popis – description cena Kč €

911440100 C
Protipěnivý roztok 1 l, proti pěně v bazénu
Anti-foam liquid 1 l, against foam in swimming pool

6 1,00 268,-

N° popis – description cena Kč €

911250100 C
Algex (Algicid standard) 1 l, protiřasový přípravek 15% – lehce pěnivý
Algex (Algaecide standard) 1 l, Anti-algae product 15% – lightly foamy

6 1,00 145,-

911250300 C
Algex (Algicid standard) 3 l, protiřasový přípravek 15% – lehce pěnivý
Algex (Algaecide standard) 3 l, Anti-algae product 15% – lightly foamy

3,00 368,-

911250500 C
Algex (Algicid standard) 5 l, protiřasový přípravek 15% – lehce pěnivý
Algex (Algaecide standard) 5 l, Anti-algae product 15% – lightly foamy

5,00 582,-

N° popis – description cena Kč €

911320100 C
Alba Algicid – Super 1 l, protiřasový přípravek – nepěnivý
Alba Algaecide – Super 1 l, anti-algae product

6 1,00 245,-

911320300 C
Alba Algicid – Super 3 l, protiřasový přípravek – nepěnivý
Alba Algaecide – Super 3 l, anti-algae product

3,00 630,-

911320500 C
Alba Algicid – Super 5 l, protiřasový přípravek – nepěnivý
Alba Algaecide – Super 5 l, anti-algae product

5,00 950,-

Amurit bezchlorový
tekutý přípravek
k odstranění bakterií,
v kombinaci se zaříze-
ním AMUR IG.

Amur liquid water
treatment product wit-
hout chlorine to dis-
pose of germs is used
in combination with
station AMUR IG.

N° popis – description cena Kč €

911490100 C
Amurit 1 l, tekutý přípravek pro odstranění bakterií a řas bezchlorovým způsobem v kombinaci se stanicí Amur
Amurit 1 l, liquid sanitizer for removing of germs and algea without chlorine to use in combination with Amur station

1,00 732,-
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pH – Plus, prášek
sloužící ke zvýšení pH
hodnoty vody.

pH – Plus, powder
rising the water’s pH
value.

pH – Minus, granulát
sloužící ke snížení pH
hodnoty vody.

pH – Minus, granu-
lar lowering the wa-
ter’s pH value.

Zazimovací prostře-
dek (konzervační pro-
středek).
Zazimovací prostředek
– vysoce koncentrova-
ný konzervační pro-
středek v tekuté formě
zabraňující tvorbě
vápenných usazenin,
nečistot a růstu řas.
Přidáním prostředku
na konci sezóny do
v zimě vodou naplně-
ných bazénů ulehčuje
jarní očistu. 

Winter cleaner (pre-
servative sanitizer).
Winter cleaner –
highly concentrated
liquid preservative
sanitizer preventing
the creation of calca-
reous dregs, impuriti-
es and algae growth.
Adding this sanitizer
at the end of swim-
ming season to the
pools filled with water
will make purifying
the water at the
beginning of the sea-
son easy.

N° popis – description cena Kč €

911220150 C
pH – Minus granulát 1,5 kg
pH – Minus granular 1,5 kg

6 1,50 150,-

911220500 C
pH – Minus granulát 5 kg
pH – Minus granular 5 kg

5,00 370,-

911221500 C
pH – Minus granulát 15 kg
pH – Minus granular 15 kg

15,00 1 010,-

911222500 C
pH – Minus granulát 25 kg
pH – Minus granular 25 kg

25,00 1 315,-

N° popis – description cena Kč €

911210100 C
pH – Plus prášek 1 kg
pH – Plus powder 1 kg

6 1,00 120,-

911210300 C
pH – Plus prášek 3 kg
pH – Plus powder 3 kg

3,00 295,-

911210500 C
pH – Plus prášek 5 kg
pH – Plus powder 5 kg

5,00 370,-

911212500 C
pH – Plus prášek 25 kg
pH – Plus powder 25 kg

50,00 2 357,-

N° popis – description cena Kč €

911330100 C
Zazimovací prostředek 1 l, tekutý
Winter cleaner 1 l, liquid

6 1,00 215,-

911330300 C
Zazimovací prostředek 3 l, tekutý
Winter cleaner 3 l, liquid

3,00 560,-
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. Compactal kyselý tekutý prostředek k čištění
stěn, odstraňuje řasy, zabarvení od rzi.

Compactal acid Liquid cleaner for cleaning
pool walls. It removes algae and colouring
from rust.

Flisan tekutý přípravek pro čištění stěn, vonící,
silně alkalický čistící koncentrát proti mastným
nečistotám.

Flisan high-alkaline liquid cleaner for clea-
ning pool walls. From greasy impurities perfu-
med. 

Základní čistič – silně kyselý, odstraňuje vápe-
naté znečištění, řasy, hnědé zabarvení povrchu
stěn bazénu, které je zbůsobeno obsahem
minerálů ve vodě.

Basic cleaner – removes calcareous contami-
nation, algae, brown tone from wall surface in
the pool, which is caused by minerals in a
swimming pool water.

Čistič okrajů bazénu čistí znamenitě běžné
atmosférické znečištění (mastnoty saze usaze-
né na stěnách bazénu).

Cleaner of water surface line, is excellently
cleaning basic atmospherical dirts (grease,
smut on the pool walls)

N° popis – description cena Kč €

911360100 C
Compactal 1 l, silný čistič stěn
Compactal 1 l, strong wall cleaner

6 1,00 199,-

911360101 C
Compactal 1 l, silný čistič stěn – gel
Compactal 1 l, strong wall cleaner – gel

1,00 300,-

N° popis – description cena Kč €

911370100 C
Flisan 1 l, čistič stěnové linky
Flisan 1 l, cleaner of wall line

6 1,00 176,-

911370101 C
Flisan 1 l, čistič stěnové linky – gel
Flisan 1 l, cleaner of wall line – gel

1,00 270,-

N° popis – description cena Kč €

911361100 C
Základní čistič stěn 1 l
Basic cleaner 1 l, wall cleaner

6 1,00 140,-

N° popis – description cena Kč €

911362100 C
Čistič okrajů bazénu 1 l
Water surface lline cleaner 1 l

6 1,00 140,-
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Calzestab Eisen ex tekutý přípravek proti usa-
zeninám železa, vápníku a rzi, zabraňuje jejich
tvorbě a již vzniklé usazeniny odstraňuje.

Calzestab Eisen ex liquid detergent against
sediments of iron, calcium and rust, it
obstruct their production and remove already
existing sediments.

Metal Magic je tekutý prostředek, který odstraňu-
je železo, měď, stříbro, vápník a jiné kovy ve
vodě, snižuje celkovou tvrdost.

Metal Magic it is removing iron, copper, sil-
ver, aluminium, calcium and other metals
from water. It is reducing water hardness.

Stahlclin tekutý přípravek pro čištění nerezo-
vých částí. Dodává vysoký lesk.

Stahlclin liquid cleaner for cleaning stainless
steel parts. It gives high gloss.

Filter Cleaner je tekutý prostřek, který odstra-
ňuje vápenné a organické částice, zbytky olejů
a jiné nečistoty obsažené ve filtru. 

Filter Cleaner liquid cleaner removing calci-
um and organic elements, remains of oils and
other dirt stuck in filter.

N° popis – description cena Kč €

911380100 C
Calzestab Eisen ex 1 l, pro regulaci tvrdosti vody
Calzestab Eisen ex 1 l, water hardness adjustment

6 1,00 291,-

N° popis – description cena Kč €

911470100 C
Metal Magic 1 l, čistič skvrn, odbourává kovy a vápník
Metal Magic 1 l, stain remover, degrades metal and calcium

6 1,00 1 150,-

N° popis – description cena Kč €

911390100 C
Stahlclin 1 l, čistič nerezi
Stahlclin 1 l, st. steel cleaner

6 1,00 245,-

N° popis – description cena Kč €

911480100 C
Filter Cleaner 1 l – čistič filtru, zvyšuje průtok a účinnost filtračního písku
Filter Cleaner 1 l – improves flow rate and effectiveness of sand

6 1,00 835,-
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Aroma do vody je vysoce koncentrovaný pří-
pravek, který dodá vaší bazénové vodě výraz-
nou vůni. Je možné jej použít jak pro bazény
tak i pro koupací a vířivé vany.

Aroma into water is highly concentrated pro-
duct, which is supplying to you pool water
distinctive scent. Can be used for pools, bath
and whirlpools

Whirlpool set obsahuje všechny produkty,
které potřebujete pro správné ošetření whirlpoo-
lové vody a prevenci proti jejímu znehodnocení.
Obsahuje: 0,5 l aquablanc tekutý (aktivní kyslík),
0,5 kg aquablanc granulát, 0,5 kg bio – pH –
minus, 0,5 l odpěňovač, aroma do vody citron,
5 ks quick tester, dávkovací odměrka, sprejová
hlavice a návod k použití.

Whirlpool set contains all products needed
for the right treatment of whirlpool water to
prevent its spoiling.
Includes: 0,5 l of Aquablanc liquid (active
oxygen), 0,5 kg of granulat, 0,5 kg Bio – pH
– minus, 0,5 l of anti-foam, aroma for water
Lemon, 5 pcs of quick tester, dosing gauge,
spray head, manual for use.

Alkalita slouží ke stabilizaci pH  a snížení spo-
třeby pH přípravků. Zvyšuje účinnost chloru.
Používá se i při bezchlorových úpravách.

Alkalinity serves for stabilisation of pH and
reduction of pH consumption. The effective-
ness intensity used with non-chlorine water
tretments.

N° popis – description cena Kč €

911421000 C
Whirlpool set – sestava produktů 
Whirlpool set – product une

0,50 1 370,-

N° popis – description cena Kč €

911461025 C
Aroma do vody – kokos + vanilka 250 ml
Aroma for water – coconut + vanilla 250 ml

1,00 400,-

911462025 C
Aroma do vody – citron 250 ml
Aroma for water – lemon 250 ml

1,00 400,-

911463025 C
Aroma do vody – borovice 250 ml
Aroma for water – pine 250 ml

1,00 400,-

911464025 C
Aroma do vody – lesní jahoda 250 ml
Aroma for water – forest strawberry 250 ml

1,00 400,-

N° popis – description cena Kč €

911400100 C
Alkalita 1 kg, zvyšuje alkalitu
Alkalita 1 kg, raises alkalinity

6 6,00 190,-

911400300 C
Alkalita 3 kg, zvyšuje alkalitu
Alkalita 3 kg, raises alkalinity

3,00 720,-

911400600 C
Alkalita 6 kg, zvyšuje alkalitu
Alkalita 6 kg, raises alkalinity

6,00 1 275,-

Poolfinish – tekutý prostředek je speciálně
vyvinutý pro údržbu a čištění bazénů a whirlpo-
olů. Prostředek je určen pro ošetření bazéno-
vých fólií, bazénový stěn z polyesteru nebo
akrylátu, umělohmotných a kovových armatur.

Poolfinish – liquid cleaner for maintanance
and cleaning of swimming pools and whirlpo-
ols. Designed to treat the pool walls made of
liner, polyester, acrylate, PVC and metal fit-
tings.

N° popis – description cena Kč €

911350005 C
Poolfinish 0,5 l, jemný čistič bazénů
Poolfinish 0,5 l, Gentle pool cleaner 

0,50 505,-
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Nádoby na tekuté chemikálie 40 l a 50 l jsou placeny zálohově
a doplňování se provádí pouze výměnným způsobem.

Záloha na čistý sud je 500 Kč.

There is an deposit required per each container 40 l and 50 l
for liquid chemicals and top up is done via exchange

(empty for full).
Deposit per clean barrel is CZK 500.

Tekuté bazénové chemické přípravky pro automatické dávkovače
Liquid chemical products for water treatment systems 

91104500T

N° popis – description cena Kč €

91104250T C
Chlornan sodný 35 l, tekutý je vhodný zejména pro chemické automatické dávkovače
Sodium hypochlorite 35 l, liquid is recommended to use especially in automatic water treatment systems

35,00 1 200,-

91104625T C
Aktivní kyslík – OXA – tekutý 25 l, je vhodný zejména pro chemické automatické dávkovače
Active oxygen 25 l, liquid is recommended to use especially in automatic water treatment systems

25,00 2 195,-

91122350T C
pH Minus – tekutý 35 l, tekutý je vhodný zejména pro chemické automatické dávkovače
pH Minus – liquid 35 l, liquid is recommended to use especially in automatic water treatment systems

35,00 1 200,-

91121350T C
pH Plus – tekutý 35 l, tekutý je vhodný zejména pro chemické automatické dávkovače
pH Plus – liquid 35 l, liquid is recommended to use especially in automatic water treatment systems

35,00 1 995,-

91126350T C
Floccer tekutý 35 l, tekutý je vhodný zejména pro chemické automatické dávkovače
Floccer liquid 35 l, liquid is recommended to use especially in automatic water treatment systems

35,00 1 200,-

91125250T C
Algicid – Alba Super 25 l, tekutý je vhodný zejména pro chemické automatické dávkovače
Algaecide – Alba Super 25 l, liquid is recommended to use especially in automatic water treatment systems

25,00 4 580,-

N° popis – description cena Kč €

91104500T C
Chlornan sodný 50 l, tekutý je vhodný zejména pro chemické automatické dávkovače
Sodium hypochlorite 50 l, liquid is recommended to use especially in automatic water treatment systems

60,00 1 600,-

91122400T C
pH Minus – tekutý 40 l, tekutý je vhodný zejména pro chemické automatické dávkovače
pH Minus – liquid 40 l, liquid is recommended to use especially in automatic water treatment systems

45,00 2 100,-

91104400T C
pH Plus – tekutý 40 l, tekutý je vhodný zejména pro chemické automatické dávkovače
pH Plus – liquid 40 l, liquid is recommended to use especially in automatic water treatment systems

45,00 2 500,-

91126400T C
Floccer tekutý 40 l, tekutý je vhodný zejména pro chemické automatické dávkovače
Floccer liquid 40 l, liquid is recommended to use especially in automatic water treatment systems

45,00 2 100,-

91108500T C
Peroxid vodíku 35%, 50 l
Peroxide hydrogen 35%, 50 l

60,00 3 200,-
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Několik slov úvodem.
Co je to pH?
pH je negativní logaritmus koncentrace protonů nebo
vodíkových iontů (H+) v kapalině, v našem případě
vodě. Pokud je koncentrace protonů vyšší než oxidu
vodíku (OH–), voda je kyselá. Pokud je tomu naopak, je zásaditá.
Hodnotu správného pH vody je třeba znát. Ideální hodnota pH stan-
dardního bazénu je mezi 6,9 a 7,4 v závislosti na krytí bazénu a kva-
litě vody. pH mořské vody je mezi 8 a 8,5 a vysokohorské vody
kolem 7.

Proč je ORP tak důležité?
ORP je zkratkou pro tzv. Oxidation-Reduction-Potential (oxidační
redukční potenciál). Tento údaj vypovídá o zdraví prospěšnosti a dez-
infekčnosti vody a o míře zbývajícího kyslíku obsaženého ve vodě.
Na ORP má vliv jakýkoli oxidační prostředek přidaný do vody, jako
např. chlor, brom nebo vzduch. ORP určuje velmi důležitý index: bak-
teriologickou kvalitu vody.

Ideální ORP určené WHO (World Health Organisation – Světová
zdravotnická organizace) u pitné vody je stanoveno na 650 mV. Tato
hodnota zaručuje prevenci proti mikrobům a bakteriím, které by se
mohly vyskytnou v neošetřené vodě.

Co je to TDS?
Total Dissolved Solids (TDS) je množství různorodých látek rozpuš-
těných ve vodě. Tyto látky mohou být minerální soli, vápník, organic-
ké a anorganické látky a částice sulfáty, silikáty, moč, deodoranty,
parfémy, oleje na opalování apod. Zbytky chemikálií produkují čás-
tečky, které rozpuštěné ve vodě, přímo ovlivňují hodnoty TDS. Ideální
hodnota TDS nepřekračuje 900 ppm (parts per milion/částic v milio-
nu). Vody s hodnotou přesahující 900 ppm si všimnete snadno –
zapáchá a má jinou barvu než obvykle. Jediná možnost jak snížit
TDS je vyměnit podstatnou část vody v bazénu.

A few words for introduction.
What is pH?
pH is a negative logarithm of proton or hydrogen ions (H+) con-
centration in liquid. In our case in water. If concentration of pro-
tons is higher than hydrogen oxide (OH–) water is acidic. If the
other way round, water is alkaline. We must know the correct pH
level of water. The ideal pH of standard swimming pool is between
6,9 and 7,4 depending on the pool coverage and water quality. The
pH of sea water is somewhere between 8 and 8,5 whereas the high-
land water has pH of 7.

Why is ORP so important?
ORP stands for Oxidation-Reduction-Potential.  This reading indi-
cates the wholesome and sanitary status of the water and the resi-
dual oxygen the water contains. Any oxidant such as chlorine, bro-
mine or oxygen added to the water influences the level of ORP.
ORP reading indicates higly important index: bacteriological qua-
lity of water.

Ideal ORP level of drinking water is set up to 650 mV by WHO
(World Health Organisation). Such level ensures lack of microbes
and germs which could occur in non-treated water.

What is TDS?
Total Dissolved Solids (TDS) is the volume of various solids dissol-
ved in water. These can be mineral salts, calcium, organic and inor-
ganic solids, sulphates, silicates, urine, deodorizers, parfumes,
sunbathing oils etc. Residual chemicals produce particles, which if
dissolved in water directly influence the value of TDS. The ideal
readings should not exceed 900 ppm (parts per milion). You will
notice the water exceeding this value easily – it smells and the
colour is different than usual. The only solution to decrease TDS is
to change major part of the swimming pool water.




