Ceník
údržby bazénů

Nenecháme vás v tom
plavat samotné.
Stačí zavolat
603 148 655
a my už se o váš bazén
postaráme.

František Bílek

+420 603 148 655

bilek@bazenybilek.cz

Odborné servisní práce
Hodinová sazba
Doprava k vám

1200 Kč / hod
16 Kč / km
Ceny jsou včetně DPH

Konzultace
Hodinová sazba
Výjezd do 60 km

1500 Kč / hod
1500 Kč
Ceny jsou včetně DPH

Získejte výhody s pravidelnou údržbou
Objednejte si kterýkoliv balíček periodického servisu a my vám navíc garantujeme:
•
•
•

hodinovou sazbu 900 Kč / hod na další servisní práce (běžně 1200 Kč / hod)
dostupnost do 48 hodin pro havarijní stavy (běžně do 14 dnů)
slevu 20 % na bazénovou chemii

Týdenní

Dvoutýdenní

Měsíční

Dvouměsíční

(1x za týden)

(1x za 2 týdny)

(1x za měsíc)

(1x za 2 měsíce)

1200 Kč

1750 Kč

2250 Kč

3000 Kč

V rámci periodického servisu za vás uděláme:

V ceně periodického servisu není:

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

vyhodnocení ukazatelů pH, volného
a celkového Cl
úpravu hodnot a doplnění chemie
do zásobníku
vyčištění lapače nečistot ve skimmerech
vysátí bazénu
očistu linky na hladině (u týdenního servisu
jednou za dva týdny)
propláchnutí filtrační náplně
vyčištění lapače čerpadla
jednou za měsíc zkalibrování sond měření
a dávkování
kontrolu robotického vysavače
průběžnou kontrolu funkčnosti
a stavu zařízení

•

doprava na místo (16 Kč / km)
přípravky pro úpravu vody a čištění bazénu
odstranění zjištěných závad - mimo drobné
úkony do 15 minut práce
řešení havarijních stavů na technologiích
nebo stavu vody

Ceny platí pro soukromé bazény. Údržbu vašeho komerčního bazénu vám naceníme individuálně.

František Bílek

+420 603 148 655

bilek@bazenybilek.cz

Odzimování bazénu
5000 Kč vč. DPH, dopravy a chemie
V rámci balíčku odzimování máte:

Do balíčku už nepatří:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

odsátí vody z plachty a její čištění
očištění linky bazénu
zprovoznění technologie úpravy vody
vysátí nečistot ze dna a stěn bazénu
montáž protiproudu
montáž tepelného čerpadla
montáž automatického dávkování
zprovoznění příslušenství
kontrolu robotického vysavače
úpravu parametrů vody
běžný úklid strojovny
chemii pro očistu linky, vstupní úpravu pH
a šokovou dezinfekci vody
případně zakrytí hladiny solární fólií
dojezd do 25 km (kilometry navíc
za 16 Kč/km)

•

vypuštění bazénu a jeho kompletní sanitace
(rozebrání komponentů a dezinfekci)
pletí teras a čištění okolních ploch

Zazimování bazénu
5000 Kč vč. DPH, dopravy a chemie
V rámci balíčku zazimování máte:

Do balíčku už nepatří:

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

vysátí nečistot ze dna bazénu
očistu linky na hladině
demontáž a očistu solární fólie
upuštění hladiny a jiná opatření
pro zimní období
praní filtru
chemickou úpravu vody
odvodnění a očistu technologie úpravy vody
vysátí vody z potrubních rozvodů
demontáž nebo odvodnění příslušenství
(tepelné čerpadlo, protiproud, dávkování)
případnou aplikaci zazimovací fólie
chemii pro očistu linky, vstupní úpravu pH
a šokovou dezinfekci vody
dojezd do 25 km (kilometry navíc
za 16 Kč/km)

František Bílek

•

nestandardní kotvení zazimovací plachty
vypouštění a sanitace bazénu
vybrání pískové náplně z filtrace a její přemístění
zazimování při teplotách pod bodem mrazu

+420 603 148 655

bilek@bazenybilek.cz

Bezkontaktní mytí zastřešení
2000 Kč vč. DPH
(k odzimování a zazimování)

Nablýskáme zastřešení vašeho bazénu tlakovým čističem a speciálním ekologickým přípravkem
pro bezkontaktní mytí. Čisté zastřešení si samozřejmě můžete objednat i samostatně - cena se pak
počítá podle standardní hodinové sazby 1200 Kč / hod.

Jsme na příjmu.
Volejte, pište

František Bílek

+420 603 148 655

bilek@bazenybilek.cz

