
Díky čtyřicetiletému vývoji technologických 
postupů a používání těch nejkvalitnějších 
materiálů jsou bazény COMPASS dove-

deny téměř k dokonalosti. Jedinečnost výroby 
spočívá ve výjimečně odolném sendvičovém já-
dře z keramiky s povrchovou ochrannou vrstvou 
Crystite odolnou proti UV záření a unikátním 
gelovým barvám, které se používají např. při 
výrobě trupů námořních jachet. I ty jsou výjimeč-
né – na slunci se díky nim bazén rozzáří nejkrás-
nějšími odstíny mořské modři.

REVOLUČNÍ ÚDRŽBA VODY
Hrdý majitel bazénu nám představuje také 

novinku v úpravě bazénové vody – revoluční 
technologii elektrolýzy hořčíku. Magnézium je 
základním prvkem přírody a nachází se také 

v mořské vodě. Údržba bazénové vody technolo-
gií MAGNAPOOL je mimořádně šetrná k lidské 
pokožce, má léčebné účinky a pomáhá detoxi-
kovat celý organismus.

BAZÉN NA KLÍČ
Pan Dolejš s nadšením vypráví 

o stavbách bazénů, které se 
svým týmem realizuje klientům 
„na klíč“ – od poradenské 
služby a návrhu vhodné 
technologie přes rozpočet 
stavby a vybudování sa-
motného bazénu až po fi-
nální montáž zastřešení: 
„Když jsem se s těmito 
bazény seznámil, doslova 

KOMERČNÍ PREZENTACE

KERAMICKÉ BAZÉNY V BARVÁCH NEJKRÁSNĚJŠÍCH MOŘSKÝCH LAGUN

KRÁSA A RADOST DOVEZENÁ Z AUSTRÁLIE
Sedíme u sluncem prozářeného bazénu COMPASS a u sklenice výborné chlazené domácí limonády si povídáme 

s Miroslavem Dolejšem, jednatelem společnosti SPB servisní s. r. o. o unikátních keramických bazénech COMPASS 
POOL. Historie těchto bazénů se v Austrálii  píše již od roku 1980! V roce 2005 koupila licenci firma Compass 

Europe s. r. o. a ve slovenské fabrice  v Senci vyrábí tyto luxusní keramické bazény pro celou Evropu.

jsem se do nich zamiloval a hned jsem věděl, že 
je chci prodávat a realizovat. Proto jsem založil 
provozovnu COMPASS CENTRUM Tábor, abych 
přiblížil tyto bazény občanům jižních Čech 
a Vysočiny. Mottem naší společnosti je přinášet 
zákazníkům radost a to se nám snad s týmem 

zkušených odborníků daří.“
Po koupeli v bazénu ohřátém te-
pelným čerpadlem na příjemných 

dvacet devět stupňů je třeba 
uznat, že se opravdu jedná 
o mimořádný zážitek. Zbývá 
se už jen rozloučit, podě-
kovat za příjemně strávené 
odpoledne a naplánovat si 
pořízení vlastního keramic-
kého bazénu COMPASS.

V čem 
je tajemství at-

mosféry mořských lagun, 
kterou bazény COMPASS vy-

zařují po napuštění? Způsobuje to 
použití unikátních barev, do nichž jsou 

přimíchány pigmenty zlata nebo stříbra. 
Právě díky nim se na slunci bazén doslo-
va rozzáří. Např. barva NOVA PEARL 
připomíná vodu u ostrova Zanzibar. 

V nabídce je spousta barevných 
variant s odlesky těch nejkrás-

nějších odstínů moře.
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