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- bazeni in bazenska tehnika
- savne
- infrared kabine
- whirlpool
- urejanje okolice

RM Rodos je podjetje z dolgoletno tradicijo na področju kvalitetnega projektiranja, izgradnje, servisa in vzdrževanja montažnih bazenov. V svojem programu
montažnih bazenov, ki obsega tudi nabavo materialov za izgradnjo, sodelujemo s priznanimi tujimi partnerji, ki imajo najvišje certifikate mednarodne kakovosti.
Tako vam podjetje ponuja:
Izgradnjo montažnih bazenov vseh oblik in velikosti.
Servis in vzdrževanje montažnih bazenov.
Rešitve ogrevanja in izvedbo za montažne bazene.
Svetovanje s področja najnovejših tehnologij vzdrževanja vode v montažnih bazenih.
Naša dejavnost pa je razširjena tudi na :
Vgradnja in prodaja Whirlpool- jacuzzi-jev.
Vgradnja in prodaja Infrardečih kabin -savn.
Izgradnja HIŠK - BRUNARIC.
Projektiranje in urejanje okolice pri tem je poudarek na celostnem izgledu in integraciji bazena in ostalih naprav v naši ponudbi v bivalni prostor.
Prav tako pa vam ponujamo, bogati nabor dodatne opreme in pripomočkov za nego in vzdrževanje montažnih bazenov.
Naša ponudba je predvsem usmerjena na trge Avstrije, Nemčije, Švice in Slovenije. Na navedenih področjih so zahteve naročnikov izredno velike prav tako
kvaliteta. Iz tega izhaja, da naše storitve, ki jih ponujamo kupcu-naročniku dosegajo najvišje standarde na področju vgradnje, izdelave, servisa in vzdrževanja
montažnih bazenov.
Pri nas velja moto “Zadovoljen kupec je naša najboljša reklama! “
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MONTAŽNI
OKROGLI
BAZENI
So lahko bazeni sestavljeni iz
pločevine ali masivnih stiropornih
zidakov.
PLOČEVINASTI BAZENI se lahko
postavijo prostostoječe, saj imajo
konstrukcijo ojačano s posameznimi
stebri in robom bazena, kar naredi
bazen zelo stabilen. Po želji jih lahko
vkopljemo v zemljo. Tla morajo
biti primerno utrjena z granulacijo
gramoza ali pa so lahko betonirana.
Bazeni s premerom 5 metrov, nam že
daje lepo udobje plavanja v krogu.
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MONTAŽNI
OVALNI
BAZENI
Montažne ovalne bazene, lahko
postavimo prostostoječe, saj imajo
konstrukcijo ojačano z posameznimi
stebri in robom bazena, kar naredi
bazen zelo stabilen.
Po želji jih lahko vkopljemo v zemljo,
tla morajo biti primerno utrjena z
granulacijo gramoza ali pa so lahko
betonirana debeline folije 0,6 mm 1mm kar omogoča dolgo življenjsko
dobo bazena.
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BETONSKI ALI ZIDANI
PRELIVNI
BAZENI
Z našimi stiropornimi zidaki lahko
gradimo različno oblike bazenov.
Izgradnja montažnega pravokotnega
bazena je zelo hitra in enostavna.
Gradnja bazena s stiropornimi zidaki,
odlikuje posebna obstojnost in
odpornost na pritiske.
Izgradnjo bazena se lahko lotimo
tudi sami, ker je le-ta enostavna, saj
vam pri nakupu materiala nudimo
vsa navodila. Prav tako pa lahko
izgradnjo montažnega bazena prepustite nam, ki vam le tega kvalitetno in hitro izgradimo.
Pri tem tipu bazena je folija že zavarjena na določene mere, ki jih vi sami
določite. Debelina folije je 0,8 ali 1,0
mm, barva pa je po želji naročnika.
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BETONSKI ALI ZIDANI
BAZENI
POSEBNA OBLIKA
So lahko krožne oblike, oblike loka ali
vijugaste oblike s polmerom za vaš
bazen je mogoče izpolniti vse oblike
in sanjske želje.
Za takšne oblike bazena vam nudimo zelo kvalitetno folijo Alkor
plan 1.5mm, ki je odporna na sol, uv,
kemikalije in je bazen z to folijo za
čiščenje zelo enostaven. S tem je tudi
življenjska doba dosti daljša.
Montažni prelivni bazeni so že na
oko zelo vabljivi, ker se njihov zunanji videz ravnine vode vleče daleč
na širok pogled.
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BETONSKI ALI ZIDANI
BAZENI
NOTRANJI
Če si želimo uresničiti kopanje čez
celo leto, se odločimo za notranji
bazen, ki nam omogoča užitek v
notranjem prostoru.
Prostor lahko izkoristimo tako, da se
bazen prilagaja prostoru in obliki.
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STOPNIŠČA
BETONSKIH ALI
ZIDANIH
BAZENOV
Stopnice so izjemen način za
prilagoditev vašega bazena
lastnemu okusu.
Ponudimo vam lahko vrhunske
stopnice, ki jim ni para na tržišču.
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MOTIVI
BAZENOV
Podajmo svojemu bazenu
svoj ton...

10

ČISTILNI
SISTEMI
in
OGREVANJE
BAZENOV
Izkoristite brezplačno energijo sonca!
Razširite svojo plavalno sezono do
pet tednov!
OGREVANJE BAZENOV - Naši kolektorji so UV in vremensko odporni.
Enostavna namestitev in montaža.
Kolektorji so na voljo v različnih
dolžinah in se lahko pritrdijo na
skoraj vse strešne kritine. Ponujamo
tudi avtomatski sistem nadzora za
vaše udobje. Povečali boste temperaturo vode do 5 stopinj.
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MONTAŽNE HIŠKE BRUNARICE
Vse hiše so unikati, izdelani po
vaši meri in željah. Ne glede na to,
za kakšno se boste odločili, smo
prepričani, da boste v njej udobno,
varno in varčno preživeli lepši del
svojega življenja.
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UREJANJE
OKOLICE
Pogosto občudujemo hiše s
cvetočim vrtom, sanjsko zelenico,
lepo urejeno vrtno hiško,...
Urejena okolica je v veselje prav
vsakemu stanovalcu. Pogled na
pokošeno zelenico, lepo obrezano
živo mejo ali cvetoč vrt pred našo
hišo nas navda s ponosom.
Dovolite da skrb za okolico vaše hiše
prevzamejo strokovnjaki!
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IR KABINE in SAVNE
Kako uporaba kabine IR pomaga človeškemu
telesu:
- pospešuje kroženje krvnega obtoka,
- pospešuje izločanje škodljivih snovi,
- čisti kožo,
- lajša težave pri revmatizmu,
- blaži kožne bolezni (akne, luskavice),
- zmanjšuje celulit,
- povrne naravno ravnotežje,
- uravnava telesno težo.
Zakaj se odločiti za infrardečo savno?
Tradicionalne savne ogrejejo zrak na 95
stopinj Celzija, kar povzroči znojenje. Toplota
najprej odpre kožo in nato potuje globlje.
V infrardeči kabini pa se okolica ogreje kar
najmanj, zato je temperatura prijetnejša, od
40 – 50 stopinj Celzija. Žarki IR prodrejo v telo
in pri tem segrevajo mišično tkivo in notranje
organe. Ob tem procesu se pore odprejo in
izločajo odpadne snovi (strupi, sol, alkohol,
nikotin ...) in težke kovine (cink, svinec, nikelj...)
ki zapustijo telo. Telo se tako čisti bistveno
bolj kot ob uporabi tradicionalnih savn. Tudi
vaša stara koža odpade, zamenjajo pa jo
nove celice. Z dvigom telesne temperature se
poveča pretok krvi.
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WHIRLPOOL - JACUZZI
Masažni bazeni, poznani tudi pod
imenom whirlpool ali jacuzzi ali spas,
so manjši prostostoječi bazeni z
ogrevano vodo in masažnimi šobami
za uporabo na prostem (vrt, terasa,...)
ali za uporabo v prostoru (kopalnica,
zimski vrt, fitnes soba,...).
Njihova osnovna funkcija je nudenje
sprostitvenih in terapevtskih
učinkov. Masažni bazeni imajo tako
kot večina plavalnih bazenov
vgrajeno vso potrebno opremo za
čiščenje in dezinfekcijo vode (vodne
filtre, ozonator), ki zagotavlja, da je
voda v masažnem bazenu čista in
sveža.
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BAZENSKE HALE,
PREKRIVALA
Bazen pokrijemo in zaščitimo zaradi
različnih zahtev, predvsem za
ohranitev temperature vode,
zimsko zaščito bazena in zaščito
bazena pred padci oseb in živali v
vodo.
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VZDRŽEVANJE VODE
Na začetku kopalne sezone bazen napolnimo z vodo iz javnega vodovodnega omrežja. Voda iz vodnjakov ni primerna, saj v veliki meri
vsebuje kovine. Zaradi tega se po dodajanju oksidacijskih sredstev
taka voda obarva rumeno rjavo (sledi železa) ali turkizno (baker). Obstajajo sicer posebna sredstva, ki to nevtralizirajo, a je pogoj ustrezna
peščena filtrirna naprava. Največkrat težave, ki so povezane s kakovostjo bazenske vode, izvirajo iz nepravilne pH-vrednosti vode in s tem
upada delovanja dezinfekcijskih sredstev.
Tedensko je treba preveriti in uravnati pH-vrednost (7,0 do 7,4)in vsebnost klora (gibati se mora med 0,6 do 1,0 mg/liter) v bazenski vodi.
Še posebno po daljših obdobjih vročine, ko je voda bolj topla in je
bazen bolj obremenjen, ali po vsakem močnejšem deževju.
Tedensko ali štirinajstdnevno (odvisno od vremenskih razmer, močno
deževje) je treba opraviti t. i. sunkovito ali šok kloriranje. Klorov granulat raztopimo v vedru vode in raztopino vzdolž bazenskega roba vlijemo v bazen. Sunkovito kloriranje opravimo zvečer in nujno pustimo
bazen preko noči odkrit (snamemo zaščitno ali solarno pokrivalo), saj
bomo tako podaljšali življenjsko dobo pokrivala. Vsa sredstva za nego
in vzdrževanje vode, ki so v tekoči obliki ali v granulatu, je treba pred
dodajanjem raztopiti v vedru vode in raztopino vzdolž bazenskega
roba vliti v bazen. Filtrirna naprava naj medtem deluje, da se sredstva
v bazenu dobro premešajo.
Klorove tablete se odmerjajo izključno preko t. i plavajočih boj/plovk
za odmerjanje tablet, s čimer preprečujemo tudi razbarvanje bazenske folije.

BAZEN JE TREBA REDNO ČISTITI
Umazanijo, ki se nabere v bazenu, delimo na organsko in mineralno.
Organsko umazanijo (predvsem saje, prah, maščobe, ki se nabirajo
tik nad vodno gladino) odstranjujemo z alklnimi čistili. Mineralno
umazanijo (vodni kamen) pa odstranjujemo s kislim čistilnim sredstvom. Kadar je umazanija zelo trdovratna je bolje bazen očistiti
večkrat in postopoma kot pa uporabljati čistilne koncentrate. Tako
ohranjamo bazenski material.

AKCIJA

ZIDANIH BAZENOV RODOS
Naredite ga sami z našimi napotki in kontrolo.

PRAVILNA Ph - VREDNOST VODE V BAZENU
Dobro si je zapomniti, da pravilna pH-vrednost vode omogoča, da
bodo dezinfekcijska sredstva sploh delovala. Ko smo vodo natočili v
bazen, preverimo pH-vrednost. Ta nam pove, ali voda reagira kislo,
nevtralno ali bazično. Običajno zmerimo pH-vrednost s priročnim
merilnikom oziroma testerjem. Nekaj prvih dni po napolnitvi bazena
je treba preverjati pH-vrednost dnevno, kasneje, ko se voda umiri,
torej nekaj časa stoji, pa tedensko. Idealna pH-vrednost v bazenski
vodi se mora gibati med 7,0 in 8,0. koncentrirani. Dodajajo se glede
na količino vode in po večjih nevihtah ali večji obremenjenosti bazena. Vzrok za nastanek alg je največkrat neprimerna pH- vrednost
vode oziroma premalo dezinfekcijskega sredstva v vodi.
Poleg tega lahko na pojav alg vplivajo število kopalcev, temperatura
vode, padavine. Vsi našteti vzroki običajno učinkujejo vzajemno. Že
majhna motnja lahko poruši občutljivo ravnovesje v vodi. Če so se
alge v bazenski vodi, razvile (običajno voda postane zelenkaste barve,
stene in dno bazena so spolzki, voda dobi neprijeten vonj), je nemudoma treba uravnati pH-vrednost (7,0 do 7,4 in izvesti t. i. sunkovito
kloriranje, s klorovim granulatom (vsebnost klora dvignemo nad 2,4
mg/liter). Alge popolnoma uniči šele oksidacijsko sredstvo klor.

KAKŠNA MORA BITI VODA V BAZENU
Voda v bazenu mora biti čista, brezbarvna, bistra in higiensko
neoporečna. Najbolj primerna voda za polnitev bazena je iz javnega vodovodnega omrežja. Pitna voda, ki jo običajno porabimo, da
napolnimo bazen, namreč ustreza higienskim zahtevam. Vendar kopalci in vplivi okolja v vodo prinašajo nečistoče, glivice in bakterije,
ki se v vodi zelo hitro razmnožujejo, posebno pri temperaturi vode
med 20 in 30 stopinjami Celzija. Večje delce odstranimo z vodnim
sesalcem in filtrom, bakterije pa moramo nevtralizirati s t. i. Oksidacijskimi sredstvi, tako da zagotovimo neoporečno vodo. Načinov, kako
vzdrževati vodo v bazenu, je danes veliko.

Bazen RODOS 1

Bazen RODOS 2

Bazen RODOS 3

Bazen RODOS 4

- velikost 6 x 3 x 1.5 m
- vključno s komplet cevmi
- varjena folija po meri 0,8 mm
- peščen filter
- stiroporni zidaki BIG STONE P80
- natakljivi alu profil
- lestev (nerjaveče jeklo)
- podni sifon
- vgradne šobe
- skimer ASTRAL

- velikost 7 x 3.5 x 1.5 m
- vključno s komplet cevmi
- varjena folija po meri 0,8 mm
- peščen filter
- stiroporni zidaki BIG STONE P80
- natakljivi alu profil
- lestev (nerjaveče jeklo)
- podni sifon
- vgradne šobe
- skimer ASTRAL

- velikost 8 x 4 x 1.5 m
- vključno s komplet cevmi
- varjena folija po meri 0,8 mm
- peščen filter
- stiroporni zidaki BIG STONE P80
- natakljivi alu profil
- lestev (nerjaveče jeklo)
- podni sifon
- vgradne šobe
- skimer ASTRAL

- velikost 9 x 5 x 1.5 m
- vključno s komplet cevmi
- varjena folija po meri 0,8 mm
- peščen filter
- stiroporni zidaki BIG STONE P80
- natakljivi alu profil
- lestev (nerjaveče jeklo)
- podni sifon
- vgradne šobe
- skimer ASTRAL

cena:

3.590,00 € + DDV

cena:

3.990,00 € + DDV

cena:

5.470,00 € + DDV

cena:

6.390,00 € + DDV

V ceno ni vključeno delo + montaža, izkop bazena, beton in železo.
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PRIMER SAMOIZGRADNJE BAZENA Z NAŠIMI NAPOTKI IN KONTROLO

RM RODOS d.o.o.
Bazeni in bazenska tehnika, Kozminci 5, 2286 Podlehnik
GSM: +386 51 249 439, Handy: +43 664 20 30 374, e-mail: rmrodos@gmail.com

