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WATER PARKS, POOLS
AND POOL WATER SYSTEMS

CENTROPROJEKT GROUP a.s. je projektová, inženýrská a dodavatelská společnost v investiční výstavbě s
tradicí od roku 1925, poskytující komplexní služby od
průzkumů, zpracování studií, vypracování všech stupňů projektové dokumentace, přes autorský dozor,
inženýrskou činnost až po dodávky v oblasti staveb
průmyslových, energetických, občanských, vodohos-

CENTROPROJEKT GROUP a.s. is an experienced
EPC contractor with tradition since 1925, providing
comprehensive services from site surveys, conceptual
designs, multi-staged design engineering through
construction supervision on compliance with
drawings and authority engineering to supply
procurement for industrial, energy, public, water and

podářských, a při realizaci aquaparků, bazénů a bazénových technologií. Dnešní akciová společnost má
stabilizovanou vlastnickou strukturu a patří k předním firmám v České republice ve svém oboru.

sanitation projects as well as water parks, pools and
pool equipment. Today’s privately held company with
a stabilised ownership profile is regarded as one of the
leading players in its field in the Czech Republic.
Our specialized Division of Water Parks, Pools
and Pool Water Systems offers full support to the
customers throughout the project planning and
execution phases, commencing from the preparation
of project design documents through the consulting
and authority engineering services to the delivery,
assembly and follow-up servicing. We rank among
the leading Czech contractors in the planning and
construction of water parks, outdoor swimming pools,
rehabilitation facilities, wellness centres as well as
pools for the hotels, guest houses and private homes.
We have provided extensive design services and a
huge range of supplies of the pool water systems.
Recently, we have expanded our business into
Slovak and East European markets and have built a
reputation of a reliable contractor for large leisure and
water park projects. Most of the supplied systems are
installed by our own assembly teams. Our professional
skills are based on the expertise of many years and
practical knowledge gained by our assembly teams
and engineers during the execution of projects. Our
company representatives take an active role in the
work of the Czech Pool and Sauna Association (ABAS).
Our main goal is to permanently enhance the quality
of our services and supplies. For this purpose,
CENTROPROJEKT GROUP has implemented the quality
management system along with the environmental
management system and occupational health and
safety management and achieved certification against
ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 and OHSAS
18001 respectively.

Naše specializovaná Divize Aquaparky, bazény a bazénové technologie nabízí všestrannou podporu při
realizaci zakázek od vypracování projektu, přes poradenské a inženýrské činnosti až po dodávku, montáž
a následný servis. Patříme k předním českým dodavatelům provádějícím návrhy a výstavbu aquaparků,
koupališť, rehabilitačních zařízení, wellness center,
bazénů pro hotely, penziony a rodinné domy. V této
oblasti jsme zpracovali velký objem projektových prací a uskutečnili řadu dodávek technologických částí.

BAZÉNY OD NÁS, TO NEJLEPŠÍ PRO VÁS
POOLS FROM US - THE BEST FOR YOU

V poslední době se zaměřujeme také na slovenský
trh a na trhy východní Evropy, kde se úspěšně prosazujeme při realizacích velkých rekreačních komplexů
a aquaparků.
Převážný podíl realizací zabezpečujeme pomocí vlastních montážních skupin. Své bohaté odborné znalosti jsme získali na základě dlouholetých zkušeností i
praktických poznatků našich montérů a techniků z
realizovaných staveb. Zástupci naší společnosti se
aktivně podílejí na činnosti Asociace bazénů a saun
České republiky (ABAS).
Naším cílem je neustálé zvyšování kvality služeb a dodávek. Za tímto účelem má CENTROPROJEKT GROUP
zaveden a certifikován systém managementu kvality
dle normy ČSN EN ISO 9001, systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001 a systému
managementu BOZP dle ČSN OHSAS 18001.
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Od srpna 2013 si zájemci o vodní zábavu, tobogány nebo sauny užívají na jihu Moravy v novém
aquaparku v Pasohlávkách, pouhých 40 km
od Brna. Aqualand Moravia využívá místní geotermální prameny o teplotě až 46 °C. Návštěvníci zde mají k dispozici 12 tobogánů, 9 bazénů,
venkovních i vnitřních, 8 wellness bazénů a také
atrakce, které jsou v ČR ojedinělé. Kromě velkého výběru atrakcí nabízí Aqualand i odpočinek.
Ve vodní říši je devět typů saun a čtrnáct procedur v saunovém světě. Voda v termálních bazénech má 35 °C. Nechybí zde ani dětská hřiště,
4 bary a 2 restaurace.
Předmětem provedených stavebních prací společnosti CENTROPROJEKT GROUP a.s. bylo zhotovení kompletní dodávky a montáže technologického zařízení vodního hospodářství bazénů
(relaxační, 3 dětské, vlnový, bazén s atrakcemi,
dojezdové bazény a 6 whirlpoolů). Součástí díla
byla i kompletní dodávka technologického a interiérového zařízení wellness, technologického
zařízení čerpání a předúpravy jezerní a geotermální vody. Dále byla předmětem provedených
prací technická pomoc při výstavbě a montáži
atrakcí, která spočívala v koordinaci výstavby
tobogánů a ocelových konstrukcí. Předmětem
dodávky byla také dodávka a montáž technologického zařízení úpravny pro výrobu pitné vody.
Since August 2013, all water leisure enthusiasts
interested in water attractions, slides and
saunas may enjoy lots of fun in a newly opened
water park located near the South Moravian
village of Pasohlávky, just 40km far from the
City of Brno. The Moravia Aqualand is located
in a hot spring area, using geothermally heated
groundwater with temperatures of up to 46°C.
The visitors may choose from 12 water slides,
9 outdoor and indoor pools, 8 wellness pools and
water attractions that are unique in the Czech
Republic. Besides a wide variety of attractions,
the Aqualand also offers relaxation areas. The
water world includes nine types of saunas and
fourteen spa treatments in the sauna world.
Water in pools has a temperature of 35°C. There
are also playgrounds for kids, four bars and two
restaurants on the water park area.
The construction work carried out by
CENTROPROJEKT GROUP a.s. included full
supply and assembly of the water treatment
technology systems for the pools (relaxation
pool, 3 children´s pool, wave pool, water
attraction pool, landing pools and 6 whirlpools).
Our scope of supply also included technology
systems and interior outfit for the wellness
area as well as the equipment for pumping and
pre-treatment of lake water and geothermal
spring water. We also provided overall technical
assistance during the construction and assembly
of water attractions, which consisted in coordination of erection of both water slides and
steel supports. We also delivered and installed
the technology systems for drinking water
treatment plant.

LEGENDA:
1. Vnitřní relaxační bazén
2. Vnější relaxační bazén
3. Dětský bazén vnitřní 1
4. Dětský bazén vnitřní 2
5. Dojezdové bazény A+SB
6. Dojezdové bazény B-E
7. Bazén s vlnobitím
8. Dětský bazén s atrakcemi
9. Dětský bazén vnější
10. Dojezdové bazény F+G

6

10

5

3

7

LEGEND:
1. Indoor relaxation pool
2. Outdoor relaxation pool
3. Indoor children´s pool 1
4. Indoor children´s pool 1
5. Landing pools A+SB
6. Landing pools B-E
7. Wave pool
8. Pool with attractions
9. Outdoor children´s pool
10. Landing pools F+G

1
4
8
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY:
Název stavby:
Výstavba komplexu Moravia
Thermal
Investor:
ŽS Real a.s.
Místo stavby:
Pasohlávky
Účel stavby:
aquapark
Rok uvedení do provozu: 2013
Investiční náklady stavby: 1,2 miliardy Kč
Generální projektant:
1. ČERNOPOLNÍ s.r.o.
Generální dodavatel:
Sdružení Moravia Thermal,
Metrostav a.s. a Ingrail a.s.
Dodavatel technolog. části: CENTROPROJEKT GROUP a.s.

MAIN PROJECT DATA:
Project Title:

Základní parametry bazénů

Main Pool Parameters

2

Construction of the Moravia
Thermal Complex
Client:
ŽS Real a.s.
Location:
Pasohlávky
Purpose:
water park
In operation since:
2013
Project Costs:
1.2 billion CZK
Main Architect:
1. ČERNOPOLNÍ s.r.o.
Main Contractor:
Sdružení Moravia Thermal,
Metrostav a.s. a Ingrail a.s.
Pool Equipment Contractor: CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Volume

Filter system
circulation
rate

840 m2

1050 m3

350 m3/h

Outdoor relaxation pool

930 m

1163 m

350 m3/h

Indoor children´s pool 1

74 m

22 m

23 m3/h

Indoor children´s pool 2

107m2

26 m3

40 m3/h

120 m3/h

Landing pools A+SB

252 m2

101 m3

120 m3/h

222 m3

220 m3/h

Landing pools B-E

185 m2

222 m3

220 m3/h

320 m2

336 m2

120 m3/h

Wave pool

320 m2

336 m2

120 m3/h

Bazén s atrakcemi

411 m2

514 m2

160 m3/h

Pool with attractions

2

411 m

514 m

160 m3/h

Dětský bazén vnější

260 m2

78 m2

40 m3/h

Outdoor children´s pool

260 m2

78 m2

40 m3/h

Dojezdové bazény F+G

97 m2

29 m2

220 m3/h

Landing pools F+G

97 m2

29 m2

220 m3/h

Vířivka A v místnosti 1.01

26,2 m2

23,0 m2

25,2 m3/h

Whirlpool A in room 1.01

26,2 m2

23,0 m2

25,2 m3/h

Vířivka B v místnosti 1.01

25,5 m

2

25,0 m

25,2 m /h

Whirlpool B in room 1.01

25,5 m

25,0 m

25,2 m3/h

Vířivka v místnosti 1.02

11,4 m2

10,0 m2

25,2 m3/h

Whirlpool in room 1.02

11,4 m

2

10,0 m

25,2 m3/h

Vířivka v místnosti 2.48

11,4 m2

10,0 m2

25,2 m3/h

Whirlpool in room 2.48

11,4 m2

10,0 m2

25,2 m3/h

Vířivka v místnosti 2.50

6,9 m2

7,0 m2

25,2 m3/h

Whirlpool in room 2.50

6,9 m2

7,0 m2

25,2 m3/h

Vířivka v místnosti 2.52

6,8 m2

7,0 m2

25,2 m3/h

Whirlpool in room 2.52

6,8 m2

7,0 m2

25,2 m3/h

Venkovní bazén ve wellness

69,0 m2

90,0 m2

57,6 m3/h

Outdoor pool in wellness zone

69,0 m2

90,0 m2

57,6 m3/h

Ochlazovací bazén 2.45

9,6 m

12,5 m

-

Cold dip pool 2.45

9,6 m

12,5 m

-

Plocha

Objem
bazénu

Oběhový
výkon filtrace

Vnitřní relaxační bazén

840 m2

1050 m3

350 m3/h

Indoor relaxation pool

Vnější relaxační bazén

930 m

1163 m

350 m /h

Dětský bazén vnitřní 1

74 m2

22 m3

23 m3/h

Dětský bazén vnitřní 2

107m2

26 m3

40 m3/h

Dojezdové bazény A+SB

252 m2

101 m3

Dojezdové bazény B-E

185 m2

Bazén s vlnobitím

Celoroční provoz

Area
Year-round operation

2

3

3

Letní provoz

2

2

3

3

Operation during summer

Wellness

2

Wellness
2

2

2

3

2
2

2

2

2

VNITŘNÍ A VENKOVNÍ BAZÉNY / INDOOR AND OUTDOOR POOLS

VNITŘNÍ A VENKOVNÍ BAZÉNY / INDOOR AND OUTDOOR POOLS

AQUALAND MORAVIA V PASOHLÁVKÁCH
AQUALAND MORAVIA IN PASOHLÁVKY
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Aquapark GINO PARADISE vyrostl poblíž přehradní nádrže Tbiliské moře. Největší projekt
svého druhu v Gruzii nabízí 12 vnitřních a venkovních bazénů (např. bazén dětský, vlnový,
klidový, relaxační, se slanou vodou či plavecký)
s deseti filtračními okruhy. Dále jsou zde návštěvníkům k dispozici doplňkové atrakce jako je
divoká řeka s pirátskou lodí a whirlpoolem, wellness a relax centrum, sauny, toboganová věž se
šesti velkými tobogány, řada dětských skluzavek,
fitness centrum a spousta dalších lákadel.
Centrem komplexu je provozní budova, která
se skládá z několika přízemních a dvojposchoďových jednotek spojených do kompaktního
funkčního celku. Samostatně je umístěn kruhový objekt, v němž jsou uloženy bazénové technologie – filtrace, ohřev a akumulace vody.
Ve středu areálu, jehož dominantou je toboganová věž, se nachází vlnový bazén s divokou řekou. Celoroční využití nabízejí dětský a relaxační
bazén, který je zastřešený ocelovou konstrukcí.
U venkovního plaveckého bazénu vznikla tribuna pro 248 diváků, dále je v areálu k dispozici
několik restaurací a barů, energocentrum, trafostanice a objekt pro ubytování zaměstnanců
a servis. Součástí relaxačního areálu je písková
pláž na břehu přehradní nádrže s dalšími venkovními tobogány, hřiště pro fotbal a volejbal.
The GINO PARADISE Waterpark has been built
near the Tbilisi Sea water storage dam. The
largest project of its kind in Georgia offers to
its visitors 12 indoor and outdoor pools (such
as children´s pool, wave pool, leisure pool,
relaxation pool, sea-water pool or swimming
pool) with ten filtration circuits. Furthermore,
the visitors may enjoy additional water features
such as wild river with a pirate ship and
whirlpool, a wellness and relax centre, saunas,
and a tower with six large water slides, a variety
of slides for kids, a fitness centre and numerous
further attractions.
The heart of the complex is the service building,
which consists of several single-storeyed and
two-storeyed segments mutually connected
into one compact functional unit. A stand-alone
circular building accommodates pool-water
technology systems, namely filtration, heating
and water accumulation systems. The central
part of the Waterpark area with the water-slide
tower as a dominant feature includes the wave
pool with wild river. Operated all-year round are
the children´s pool and relaxation pool which
are covered up by steel structure. The outdoor
swimming pool has terraces for 248 spectators.
The complex offers several restaurants and bars.
Technical facilities include a power and heat
facility, a transformer station and staff quarters
with service facilities. The leisure area consists
of a sand beach on the shore of the dam with
further outdoor water slides and a playground
for football and volleyball games.

LEGENDA:
1. Vlnový bazén
2. Rekreační bazén
3. Divoká řeka
4. Dětský bazén
5. Tobogánová věž
6. Bazén bar
7. Plavecký bazén
8. 2x whirlpool slaný
9. 2x whirlpool sladký
10. Whirlpool loď slaný

7
10

3

8

2

1

LEGEND:
1. Wave pool
2. Leisure pool
3. Wild river
4. Children´s pool
5. Water-slide tower
6. Pool bar
7. Swimming pool
8. 2 Nos. salt-water whirlpool
9. 2 Nos. sweet-water
10. Salt-water whirlpool ship
whirlpool

9
6

4

5

ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY:
Název stavby:
Aquapark GINO Paradise Tbilisi, Gruzie
Investor a provozovatel: GINO PARK, s.r.o.
Místo stavby:
Tbilisi, Gruzie
Účel stavby:
aquapark
Rok uvedení do provozu: 2014
Investiční náklady stavby: 19,3 mil. EUR
Generální projektant:
Ing. arch. Rastislav Gromnica,
A3UM 21, s.r.o.
Generální dodavatel:
PSJ, a.s.
Dodavatel technolog. části: CENTROPROJEKT GROUP a.s.

MAIN PROJECT DATA:
Project Title:

Základní parametry bazénů

Main Pool Parameters

Plocha

Objem
bazénu

Oběhový
výkon filtrace

Vlnový bazén

1010 m2

897 m3

270 m3/h

Relaxační bazén

583 m2

597 m3

180 m3/h

Divoká řeka

600 m

560 m

Dětský bazén

2

3
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GINO Paradise Waterpark in
Tbilisi, Georgia
Client and Operator:
GINO PARK, s.r.o.
Location:
Tbilisi, Georgia
Purpose:
waterpark
In operation since:
2014
Project cost:
19.3 million EUR
General Architect:
Ing. arch. Rastislav Gromnica,
A3UM 21, s.r.o.
Main Contractor:
PSJ, a.s.
Pool Equipment Contractor: CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Area

Volume

Filter system
circulation rate

Wave pool

1010 m2

897 m3

270 m3/h

Relaxation pool

583 m2

597 m3

180 m3/h

220 m /h

Wild river

600 m

560 m

220 m3/h

396 m

148 m

92 m3/h

-

-

270 m3/h

3

2

3

396 m

148 m

92 m /h

Children´s pool

Tobogány

-

-

270 m3/h

Water slides

Bazén bar

120 m2

126 m3

92 m3/h

Pool bar

120 m2

126 m3

92 m3/h

Venkovní 25m
plavecký bazén

12 m

450 m

120 m /h

25m outdoor
swimming pool

12 m

450 m

120 m3/h

Whirlpool 2x sladká voda

12 m2

5 m3

34 m3/h

Whirlpool sweet water 2 Nos.

12 m2

5 m3

34 m3/h

Whirlpool 2x slaná voda

12 m

5m

34 m /h

Whirlpool sea water 2 Nos.

12 m

5m

34 m3/h

Whirlpool loď

23 m2

23 m3

50 m3/h

Whirlpool ship

23 m2

23 m3

50 m3/h

2

2

2

3

3

3

AQUAPARKY / WATERPARKS

AQUAPARKY / WATERPARKS

GINO PARADISE TBILISI, GRUZIE
GINO PARADISE TBILISI, GEORGIA

3

3

3

2

2

2

3

3

3

Gino Paradise Bešeňová je celoročně přístupný
areál s venkovními i krytými bazény, venkovními
tobogány, krytou tobogánovou věží, adrenalinovou částí s bazénem s protiproudem, wellness
světem, fitness, restauracemi, barem a kvalitním ubytováním.
V roce 2014 byla ukončena další etapa výstavby.
Areál Gino Paradise je velmi oblíbený a hojně
navštěvovaný pro svou léčivou geotermální vodu, která má příznivé účinky na lidský organismus, především na pohybové ústrojí, urologické
a ženské nemoci a kožní problémy.
Ve venkovním areálu Gino Paradise je celkem
13 bazénů, z toho 7 je otevřeno celoročně. Teplota vody v bazénech je 24 –39 °C. Geotermální
voda je v 8 bazénech, v ostatních je čirá, ohřívaná voda. K dispozici je 25 m plavecký bazén,
bazény s tobogány, dětský bazén s atrakcemi,
divoká řeka, prolézačky pro děti.

2
3

6
5

1

The Gino Paradise in Bešeňová is an aquatic
complex opened all-year round and composed
of outdoor and indoor pools, outdoor water
slides with covered stair tower, an adrenaline

8

zone with counter-current pool, a wellness
world and fitness facilities, different dining
options and comfortable rooms to stay.
Another construction phase was completed
in 2014. The Gino Paradise Complex is very
popular and attracts many visitors because of
its geothermal spring water which has healing
effect on body organs and system, mainly
on locomotive organs, urinary and female
problems and various kinds of skin problems.
The outdoor facilities of the Gino Paradise
complex include 13 pools, 7 of them are opened
all-year round. The pool water temperature lies
between 24 and 39 °C. Geothermal water is
supplied to 8 pools; the other ones have clear
water that is heated up. The visitors may also
use a 25m swimming pool, pools with water
slides, a children´s pool with water attractions, a
wild river and climbing frames for kids.

LEGENDA:
1. Vlnový bazén
2. Relaxační bazén
3. Divoká řeka
4. Dětský bazén
5. Tobogánová věž
6. Bazén pro potápěče
LEGEND:
1. Wave pool
2. Leisure pool
3. Wild river
4. Children´s pool
5. Water-slide tower
6. Diving pool

4

ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY:
Název stavby:
„GINO Paradise Bešeňová – II.
etapa“
Investor a provozovatel: EUROCOM INVESTMENT s.r.o.
Místo stavby:
Bešeňová, Slovensko
Účel stavby:
termální koupaliště
Rok uvedení do provozu: 2014
Podíl CENTROPROJEKT GROUP a.s. na dodávce: 315 666 EUR
Generální projektant:
Ing. arch. Rastislav Gromnica,
A3UM 21, s.r.o.
Dodavatel technolog. části: CENTROPROJEKT GROUP a.s.

MAIN PROJECT DATA:
Project Title:

Základní parametry bazénů

Main Pool Parameters

Plocha

Oběhový
výkon filtrace

Vlnový bazén

1010 m2

897 m3

270 m3/h

Wave pool

Rekreační bazén

583 m

3

597 m

180 m /h

Divoká řeka

660 m2

660 m3

220 m3/h

Dětský bazén

396 m2

148 m3

-

25 m2

Tobogány
Bazén pro potápěče

2
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„GINO Paradise in Bešeňová –
Phase II“
Client and Operator:
EUROCOM INVESTMENT s.r.o.
Location:
Bešeňová, Slovakia
Purpose:
thermal water aquatic complex
In operation since:
2014
CENTROPROJEKT GROUP a.s. supply share: 315 666 EUR
General Architect:
Ing. arch. Rastislav Gromnica,
A3UM 21, s.r.o.
Pool Equipment Contractor: CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Objem
bazénu

Volume

Filter system
circulation rate

1010 m2

897 m3

270 m3/h

Leisure pool

583 m

3

597 m

180 m3/h

Wild river

660 m2

660 m3

220 m3/h

92 m3/h

Children´s pool

396 m2

148 m3

92 m3/h

-

270 m3/h

Water slides

-

-

270 m3/h

25 m3

50 m3/h

Diving pool

25 m2

25 m3

50 m3/h

3
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GINO PARADISE BEŠEŇOVÁ, SLOVENSKO
GINO PARADISE IN BEŠEŇOVÁ, SLOVAKIA

Area

2

AQUAPARKY / WATERPARKS

V září roku 2011 byla ukončena stavba jednoho
z největších a nejmodernějších aquaparků
v Evropě, na kterém se dodávkou veškeré technologie podílel i Centroprojekt. Investiční náklady celé stavby dosáhly 8 mil. EUR.
Jedná se o venkovní komplex bazénů a tobogánů, který se nachází na okraji obce Bački Petrovac. Tato obec leží v úrodné oblasti Vojvodina,
vzdálené pouhých 18 km od Nového Sadu, druhého největšího města Srbska.
Aquapark tvoří betonové bazény opatřené
modrým nátěrem s keramickým obkladem
na přelivných žlábcích. Všechny bazény jsou
atraktivně osvětleny. V areálu je nespočet atrakcí jako vlnový bazén, relaxační bazén s chrliči,
perličkou, masážními lehátky atd., divoká řeka
sjízdná na nafukovacích duších, zábavní park
pro děti, dětský bazén nepravidelného tvaru
s dětským hradem a skluzavkami, tobogány
a skluzavky - Black hole, Kamikadze, Twister,
Space Boat, dojezdové bazény a mnoho dalších.
V těsném okolí atrakcí a bazénů se nachází různé
typy pláží s deštníky pro pohodlí návštěvníků.
Aquapark nabízí pestré sportovní vyžití jako
plážový fotbal a volejbal nebo hřiště s trampolínami pro děti. Dále investoři počítají s provedením další etapy, která by obsahovala doplnění
o filtraci vody, další bazény, tobogány, wellness
centra a obytnou část s bungalovy v místě areálu
10
aquaparku.
September 2011 was the end date of the
construction of one of the largest and
state-of-the-art water parks in Europe with
Centroprojekt´s participation as the supplier
of pool water treatment systems. Total Project
cost has achieved EUR 8 million.
The outdoor complex includes a variety of pools
and slides. It is situated on the edge of the townlet
of Backi Petrovac, located in the most fertile region
of Vojvodina at a distance of only 18 km from Novi
Sad, the second largest city in Serbia.
The water park consists of blue-painted concrete
pools with ceramic lining and a system of
overflow channels. All pools are provided with
an attractive lighting. The complex includes a
wide range of amenities such as wave pool,
leisure pool with spouts, air-bubble jets and
massage seats, wild river channel, amusement
park for kids, children´s pool of irregular shape
with a castle and slides, big water slides such
as Black Hole, Kamikaze, Twister, Space Boat,
landing pools and many other features. The
attractions and pools are surrounded by various
types of beaches with sun umbrellas for the
visitors´ comfort.
The water park offers varied sports activities such
as beach soccer and volleyball or playgrounds
with trampolines for kids. The Client is going to
extend the offered amenities during the next
stage by water filtration system, further pools
and water slides as well as wellness centre and
accommodation in bungalows on the water
park area.

LEGENDA:
1. Vlnový bazén
2. Relaxační bazén
3. Divoká řeka
4. Dětský bazén
5. 2x dojezdový nazén
LEGEND:
1. Wave Pool
2. Relaxation Pool
3. Crazy River
4. Wading Pool
5. 2x Landing Pool

5

4

AQUAPARKY / WATERPARKS

AQUAPARK BAČKI PETROVAC - SRBSKO
BACKI PETROVAC WATER PARK IN SERBIA

1

5
2
3

ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY:
Název stavby:
Aquapark Bački Petrovac Srbsko
Investor a provozovatel: Aqua Therm Invest, Bački
Petrovac
Místo stavby:
Bački Petrovac, Srbsko
Účel stavby:
aquapark
Rok uvedení do provozu: 2011
Investiční náklady stavby: 8 mil. EUR
Generální projektant:
Ing. arch. Rastislav Gromnica,
A3UM 21, s.r.o.
Generální dodavatel:
Oraving, s.r.o.
Dodavatel technolog. části: CENTROPROJEKT GROUP a.s.

MAIN PROJECT DATA:
Project Title:

Základní parametry bazénů

Main Pool Parameters

Plocha

Objem
bazénu

Oběhový
výkon filtrace

Vlnový bazén

1090 m2

980 m3

330 m3/h

Relaxační bazén

600 m2

780 m3

330 m3/h

Divoká řeka

600 m2

660 m3

Dětský bazén

360 m2

2x dojezdový bazén

281 m

2
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Backi Petrovac Water Park
in Serbia
Client and Operator:
Aqua Therm Invest, Bački
Petrovac
Location:
Backi Petrovac, Serbia
Purpose:
water park
In operation since:
2011
Building Costs:
8 million EUR
General Architect:
Ing. arch. Rastislav Gromnica,
A3UM 21, s.r.o.
Main Contractor:
Oraving, s.r.o.
Pool Equipment Contractor: CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Area

Volume

Filter system
circulation rate

Wave Pool

1090 m2

980 m3

330 m3/h

Relaxation Pool

600 m2

780 m3

330 m3/h

330 m3/h

Crazy River

600 m2

660 m3

330 m3/h

125 m3

180 m3/h

Wading Pool

360 m2

125 m3

180 m3/h

330 m

338 m /h

2x Landing Pool

281 m

330 m

338 m3/h

3

3

2

3

Koupaliště Panorama tvoří provozní budova, venkovní zpevněné plochy s bazény, slunící terasy,
travnaté odpočinkové plochy. V provozní budově
se nachází převlékárny, sociální zařízení, sprchy,
pokladna, občerstvení, místnost plavčíka s ošetřovnou, technologická místnost s výměníkovou
stanicí a místnost úpravny a filtrace vody. Na venkovních zpevněných plochách jsou umístěny čtyři
železobetonové bazény s povrchovou úpravou
bazénovou fólií. Konkrétně pětadvacetimetrový
plavecký bazén, relaxační bazén, dětský bazén,
dojezdový bazén pro skluzavku a tobogán.
The Panorama swimming complex consists of
a service building, outdoor paved areas with
pools, sunbathing terraces and grassed areas
for relaxing. The service building accommodates
changing rooms, sanitary facilities, showers, a
cash desk, a refreshment counter, a lifeguard´s
room with first-aid station, a technical room with
heat exchangers, water treatment and filtration
systems. The outdoor paved areas include four
pools with the pool tanks made of reinforced
concrete covered by plastic lining on the inside.
They include a 25-metre swimming pool, a
relaxation pool, a children´s pool and a landing
pool for water slide and water chute.

12 ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY:
Název stavby:
Investor:
Provozovatel:
Místo stavby:
Účel stavby:
Rok uvedení do provozu:
Investiční náklady stavby:
Generální projektant:
Generální dodavatel:

Koupaliště Zlín, Jižní Svahy
Město Zlín
Steza Zlín, spol. s r.o.
Zlín
Koupaliště
2011
74,9 mil. Kč
CENTROPROJEKT a.s.
SMO, a.s.

Základní parametry bazénů
Plocha

Objem
bazénu

Dojezdový bazén

112 m2

130 m3

60 m3/h

Plavecký bazén

290 m2

377 m3

100 m3/h

Relaxační bazén

135 m2

155 m3

67,8 m3/h

Dětský bazén

105 m2

31 m3

42,4 m3/h

MAIN PROJECT DATA:
Project Title:

Oběhový
výkon filtrace

Outdoor Swimming
Complex at Jižní Svahy in Zlín
Municipality of Zlín
Steza Zlín, spol. s r.o.
Zlín
Outdoor swimming facility
2011
74.9 million CZK
CENTROPROJEKT a.s.
SMO, a.s.

Client:
Operator:
Location:
Purpose:
In operation since:
Project cost:
General Architect:
Main Contractor:
Main Pool Parameters
Area

Volume

Filter System
Circulation Rate

Landing pool

112 m2

130 m3

60 m3/h

Swimming pool

290 m2

377 m3

100m3/h

Relaxation pool

2

135 m

155 m

67,8 m3/h

Children´s pool

105 m2

31 m3

42.4 m3/h

3

LEGENDA:
1. Dojezdový bazén
2. Plavecký bazén
3. Relaxační bazén
4. Dětský bazén
1

2

4

3

LEGEND:
1. Landing pool
2. Swimming pool
3. Relaxation pool
4. Children´s pool

KOUPALIŠTĚ ŠTĚTÍ
OUTDOOR SWIMMING COMPLEX IN ŠTĚTÍ

Ideálním místem pro strávení pěkného dne je
městské koupaliště ve Štětí. Odpočinek i zábavu
najdete v areálu tohoto koupaliště. V rozlehlém
relaxačním bazénu se nachází spousta atrakci jako
masážní lehátka, vodní clona, masážní chrliče
a trysky. Zábavu si můžete užít nejen na tobogánu
o délce 50 metrů, ale také na klouzačce nebo
skokem ze skokanského můstku. Pro nejmenší do
tří let je tu bazének s vodním hřibem a dětskou
skluzavkou Beruška. Na suchu si pak děti vyhrají
na hřišti s průlezkami a houpačkami. Dospělí si
mohou zahrát plážový volejbal, stolní tenis i minigolf. V areálu jsou také dispozici toalety, sprchy,
převlékací kabiny i občerstvení.
The aquatic facility in Štětí is an ideal place
to spend an enjoyable day. The facility offers
relaxation and entertainment to its visitors.
Large relaxation pool includes a big variety of
attractions such as massage lounge chairs, a
water screen, waterspouts and jets. You can
enjoy riding down a 50-metre long water tube
slide or a chute or jumping off a jump ramp. Kids
aged up to 3 years will love the kiddie pool with a
water mushroom and a ladybird chute. Dry play
areas for children include climbing frames and
swings. Adult visitors may play beach volleyball,
table tennis and mini golf. The complex also
has toilets, showers, changing cubicles and
refreshments.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY:
Název stavby:
Koupaliště Štětí
Investor a provozovatel:
Město Štětí
Místo stavby:
Štětí
Účel stavby:
Koupaliště
Rok uvedení do provozu: 2012
Investiční náklady stavby: 43 mil. Kč
Generální dodavatel:
H-REKULTIVACE, a.s.
Dodavatel technolog. části: CENTROPROJEKT a.s.
Základní parametry bazénů
Plocha

Objem
bazénu

Oběhový
výkon filtrace

Víceúčelový
bazén

1 504 m2

2 262 m3

890 m3/h

Dětský bazén

89 m2

22,2 m3

50 m3/h

MAIN PROJECT DATA:
Project Title:

Outdoor Swimming
Complex in Štětí
Client and Operator:
Municipality of Štětí
Location:
Štětí
Purpose:
Outdoor swimming facility
In operation since:
2012
Project cost:
43 million CZK
Main Contractor:
H-REKULTIVACE, a.s.
Supplier of Pool Water Systems: CENTROPROJEKT a.s.
Main Pool Parameters
Area

Volume

Filter System
Circulation Rate

Multi-purpose
pool

1 504 m2

2 262 m3

890 m3/h

Children´s pool

89 m2

22,2 m3

50 m3/h

1

LEGENDA:
1. Víceúčelový bazén
2. Dětský bazén

LEGEND:
1. Multi-purpose pool
2. Children´s pool

2
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KOUPALIŠTĚ PANORAMA NA JIŽNÍCH SVAZÍCH VE ZLÍNĚ
OUTDOOR SWIMMING COMPLEX AT JIŽNÍ SVAHY IN ZLÍN
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Ve Sportovně rekreačním areál U průmyslovky
ve Vsetíně byl vybudován moderní 25 metrů
dlouhý nerezový bazén se třemi drahami pro
kondiční plavání s oddělenou relaxační zónou,
velkým množstvím vodních prvků od masážních
trysek přes chrliče vody, houpací bazén, masážní
lehátka, dnové perličky až po vodní skluzavku.
Nejmenším dětem je určen bazén s hloubkou
do 40 centimetrů. Je rozdělen na dvě části
propojené skluzavkou a spojovacím vodním
schodištěm s nerezovým madlem, a je opatřen
atrakcemi - stříkající zvířátko, vodní ježek, vodní
zvon.
Vodu v bazénech dohřívají tepelná čerpadla.

Construction of the Sports and Leisure Complex
in the neighbourhood of the Technical School
in Vsetín included a modern 25-metre stainless steel pool with three lanes for fitness swimming and a detached leisure zone with a broad
variety of water features including massage water jets, water spouts, a rocking pool, massage
lounge chairs, bottom air bubble jets and a water slide. Kiddies can play in a shallow pool with
depth of water up to 40 cm. The pool is divided
in two parts interconnected by a slide and water stairs with stainless steel guard railing. There
are many kid-sized attractions such as splash an14 imal, water-spout hedgehog and water bell in
the pool.
Water in the pools is heated by heat pumps.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY:
Název stavby:
Sportovně rekreační areál
ve Vsetíně
Investor a provozovatel: Město Vsetín
Místo stavby:
Vsetín
Účel stavby:
Koupaliště
Rok uvedení do provozu: 2014
Investiční náklady stavby: 33,5 mil. Kč
Generální dodavatel:
PST Zlín a.s.
Dodavatel technolog. části: CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Základní parametry bazénů
Plocha

Objem
bazénu

Oběhový
výkon filtrace

Víceúčelový bazén

338 m2

441 m3

180 m3/h

Dětský bazén

88 m2

22 m3

40 m3/h

2

1

LEGENDA:
1. Víceúčelový bazén, nerezový
2. Dětský bazén, nerezový
LEGEND:
1. Multi-purpose pool
2. Children´s pool

REKREAČNÍ BAZÉN ROŽNOV P. RADHOŠTĚM
OUTDOOR RECREATIONAL POOL
IN ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
Na jaře 2014 byla v rámci rekonstrukce vybudována nová strojovna bazénové technologie
i nová akumulační (vyrovnávací) jímka.
Nechybí ani nové atrakce, například 10
metrů dlouhá a tři metry široká skluzavka, vodní číše, vodní masážní chrlič, dvě
vodní masážní děla, masážní perličková
lůžka a masážní perličková sedací lavice, pět bočních masážních trysek, dnová
masážní tryska, divoká řeka, houpací bazén
a součástí rekonstruovaného koupaliště je také
spojovací lávka vedoucí z jedné strany bazénu
na druhou. Návštěvníci se tu mohou těšit na
řadu nových atrakcí, které využijí malí i velcí.
During the pool renovation in spring 2014, a
new plantroom for the pool-water systems
and a new water surge tank were built. There
were some new attractions added such as a
water chute sized 10 metres in length and
3 metres in width, a water bowl, a massage
spout, two water guns, air bubble massage
beds and air bubble massage bench, five sidemounted massage nozzles, a bottom massage
nozzle, a wild river and a rocking pool. The
renovated outdoor facility also includes a
footbridge over the pool to get across to the
other side. The visitors may enjoy a broad
variety of water features for adults and kids.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY:
Název stavby:
Rekreační bazén
na koupališti v Rožnově
pod Radhoštěm
Investor a provozovatel:
Město Rožnov pod
Radhoštěmí
Místo stavby:
Rožnov pod Radhoštěm
Účel stavby:
Koupaliště
Rok uvedení do provozu: 2014
Investiční náklady stavby: 23 mil. Kč
Generální dodavatel:
PST Zlín a.s.
Dodavatel technolog. části: CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Základní parametry bazénu

Rekreační bazén

MAIN PROJECT DATA:
Project Title:

Sports and Leisure Complex
in Vsetín
Client and operator:
Municipality of Vsetín
Location:
Vsetín
Purpose:
Swimming facility
In operation since:
2014
Project cost:
33.5 million CZK
Main Contractor:
PST Zlín a.s.
Pool Equipment Supplier: CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Main Pool Parameters
Area

Volume

Filter System
Circulation Rate

Multi-purpose pool

338 m2

441 m3

180 m3/h

Children´s pool

88 m2

22 m3

40 m3/h

Plocha

Objem
bazénu

Oběhový
výkon filtrace

320 m2

384 m3

178 m3/h

MAIN PROJECT DATA:
Project Title:

Outdoor Recreational Pool
in Rožnov pod Radhoštěm
Client and Operator:
Municipality of Rožnov
pod Radhoštěm
Location:
Rožnov pod Radhoštěm
Purpose:
Outdoor swimming facility
In operation since:
2014
Project cost:
23 million CZK
Main Contractor:
PST Zlín a.s.
Pool Equipment Supplier: CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Main Pool Parameters

Recreational pool

Area

Volume

Filter System
Circulation Rate

320 m2

384 m3

178 m3/h

LEGENDA:
1. Rekreační bazén
s atrakcemi - nerezový
2. Bazén nejen pro plavce
– 25m, keramický
3. Betonový bazén – 50m
4. Brouzdaliště pro děti
do 6-ti let se dvěma
skluzavkami

4

3

2

1

LEGEND:
1. Recreational pool with
attractions – stainless steel
2. Multi-purpose pool – 25m,
ceramic tiles
3. Concrete pool – 50m
4. Wading pool for kids up
to the age of 6 years with
two water slides

VNITŘNÍ A VENKOVNÍ BAZÉNY / INDOOR AND OUTDOOR POOLS
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SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VE VSETÍNĚ
SPORTS AND LEISURE COMPLEX IN VSETÍN
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Příprava stavby a projektová dokumentace
Dodávka a montáž bazénové technologie
Typy bazénů podle jejich konstrukce
Bazénové atrakce
Wellness
Servis

1. PŘÍPRAVA STAVBY A PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Příprava stavby a projektová dokumentace je nedílnou součástí každého díla. Odborně zpracovaná
projektová dokumentace je nositelem důležitých
informací a pro investora i zhotovitele je nezbytným
dokumentem. Centroprojekt má s projekční činností
dlouholeté zkušenosti, které uplatňuje v oblasti investiční výstavby. Pro jednotlivé typy investiční výstavby jsou sestaveny specializované projekční týmy,
které zajišťují odbornost a využití nejnovějších technologií v jednotlivých oblastech.
Příprava stavby u výstavby bazénů, koupališť a aquaparků je velmi důležitý faktor, který dá jasné zadání
do dalších stupňů PD a ukáže také na výši investice
a možnosti investora. Dobře zpracovaná studie,
kterou by se každá investiční akce měla začít, musí
splňovat představy a investiční možnosti investora
a také ekonomickou návratnost celé investice. Vhodným návrhem vodních ploch, atrakcí a technologií
se dá předejít budoucím ztrátám provozu a dají se
významně ovlivnit provozní náklady, které mají vliv
na ekonomiku celé investice.
Jednotlivé fáze přípravy stavby a projektové dokumentace:
1) Investiční záměr
2) Studie
3) Dokumentace pro územní řízení (DUR)
4) Dokumentace pro stavební řízení (DSP)
5) Dokumentace pro výběr dodavatele (DVD)
6) Dokumentace pro provádění stavby (DPS)
7) Dokumentace skutečného provedení stavby
2. DODÁVKA A MONTÁŽ BAZÉNOVÉ TECHNOLOGIE
Každá dodávka a montáž začíná objednávkou u výrobců nebo prodejců zařízení, prvků a materiálů pro
bazénovou technologii. Při výběru výrobce jednotlivých komponent pro bazénovou technologii klademe vysoké požadavky na kvalitu výrobku, jeho zdravotní nezávadnost a zda odpovídá platné legislativě.

•
•
•
•
•
•

Pre-construction planning and design documents
Supply and assembly of pool water systems
Wide variety of pool design options
Attractions for pools
Wellness amenities
Maintenance and customer service

1. PRE-CONSTRUCTION PLANNING AND DESIGN
DOCUMENTS
Pre-construction planning and preparation of drawings
are a part of every project. Professionally engineered
design comprises all important information, and
as such, it is the most essential document for the
client and contractor. Centroprojekt has a longterm experience in designing construction projects.
To ensure application of innovative technologies
and modern design methods in each of the design
disciplines, there are ad hoc teams of professionals set
up for every type of project.
Pre-construction planning plays an important role in
the construction of private and public pools and water
parks as it clearly defines requirements for the next
design stages and indicates the project cost and client´s
potential at the same time. A thoroughly prepared
preliminary design, which should be at the beginning
of every project, must meet demands and financial
potential of the client and provide a reasonable rate
of return on investment. Appropriate layout of water
bodies, attractions and water treatment systems helps
avoid future operation interruptions and considerably
reduce operating costs which are a key factor in the
overall investment efficiency.

3. TYPY BAZÉNŮ PODLE JEJICH KONSTRUKCE
Z pohledu konstrukce a povrchového provedení nabízíme tři základní typy bazénů (nerezové, keramické,
fóliové). Jednotlivé bazény se liší způsobem provedení, nutnou stavební připraveností, svým vzhledem,
konstrukčními možnostmi, životností a odolností vůči
klimatickým změnám.
Nerezové bazény
Nerezové bazény vzhledem k provedení své konstrukce jsou samonosné. Vyžadují pouze železobetonové
pasy do kterých jsou ukotveny podpěry stěn a dna
bazénu, u vnitřních bazénů koordinovanou vazbu
na nosné stavební konstrukce.
Keramické bazény
Vzhledem k povaze tohoto materiálu a časově omezené odolnosti vůči klimatickým jevům, je převážně
používán pro kryté bazény. Voděnepropustnost keramických bazénů zajišťuje zpravidla hydrostěrka
tj. speciální vrstva pod obkladem.
Fóliové bazény
Použití fólie pro bazén se velmi osvědčilo, narozdíl
od keramiky, u venkovních koupališť, kdy bez problému odolává klimatickým vlivům. V porovnání
s nerezovým a keramickým bazénem je cenově nejdostupnější. S výhodou se používá u rekonstrukcí, kdy
speciální fólie svou pružností eliminuje drobné deformace (trhliny) betonové konstrukce bazénové vany.

Construction planning and design stages:
1) Project Brief
2) Preliminary Design
3) Design documents for Land Use Permit
4) Design documents for Building Permit
5) Tender documents
6) Detailed design for construction
7) As-built drawings

4. BAZÉNOVÉ ATRAKCE
Vodní a vzduchové atrakce jsou velikým lákadlem
pro návštěvníky. Vybavenost aquaparků a bazénů
atrakcemi vypovídá o jejich velikosti a komfortu poskytovaných služeb. Vodní atrakce můžeme rozdělit
do tří základních skupin (skluzavky a tobogány, podvodní atrakce a nadvodní atrakce). Každá skupina
vodních atrakcí nabízí návštěvníkům něco jiného.
Skluzavky mají zpravidla přímou dráhu. Pro nejmenší děti jsou určeny skluzavky bez přívodu vody, které jsou součástí dětských bazénků. Větší skluzavky
už vyžadují samostatný přívod vody pro smáčení kluzné plochy.
Tobogány na rozdíl od skluzavek nemají přesně vymezený prostor použití. Jsou prováděny jako otevřené a nebo uzavřené, které jsou určeny pro celosezónní provoz.
Podvodní atrakce jsou umístěny uvnitř bazénu. Především se jedná o řadu masážích trysek, lavic, lehátek, dnových perliček a masáže nohou. Mezi největší
atrakce zabudované do tělesa bazénu patří proudové
kanály, divoké a líné řeky.
Velkým lákadlem pro oko jsou nadvodní atrakce,
z kterých stříká, přepadá voda zpět do bazénu.
Děti mohou na bazénech najít stříkající zvířátka
a vodní fontánky. Pro větší návštěvníky jsou určeny
sestavy chrličů a vodních děl, vodní číše a vodní hřiby, vodopády, vodní clony a laser-show. Do kategorie
nádvorních atrakcí dále patří šplhací sítě, šplhací lana,
lozící stěny a skokanské prkna a můstky.

2. SUPPLY AND ASSEMBLY OF POOL WATER SYSTEMS
Every supply and assembly project begins with placing
orders with manufacturers or vendors of the pool
systems, components and materials. When searching
for manufacturers of pool water treatment systems

5. WELLNESS
Wellness je v dnešní době nedílnou součástí nejen
každého aquaparku, ale také hotelu či rekreačního zařízení. Tyto odpočinkové a relaxační procedury často tvoří samostatný svět uprostřed vodního

and components, we give special focus on product
quality, its health safety and adherence to current
laws.
3. WIDE VARIETY OF POOL DESIGN OPTIONS
As far as the design and surface finish are concerned,
there are three basic pool types (stainless steel pools,
ceramic pools and sheet-liner pools) available. They
differ from each other in their design, requirements for
site readiness before installation, exterior appearance,
structural limitations, service life and resistance to
climate change.
Stainless Steel Pools
Due to their structural design, stainless steel pools
are self-supporting units. They only need RC strip
foundations, to which the pool sidewall and bottom
supports are attached. Indoor pools need to be
properly connected to the structural system of the
building.
Ceramic Pools
Considering the features and limited climate resistance,
ceramic materials are mainly used for indoor pools.
Watertightness of ceramic pools is mostly ensured by
applying a waterproofing compound under the tiles.
Sheet Liner Pools
As opposed to ceramic tiles, use of sheet liners for
the pools has proven successful in the construction
of outdoor swimming facilities due to their excellent
climate resistance. Sheet liner pools are also most
affordable compared to stainless steel pools and
ceramic pools. Sheet liners are great for renovation
projects since their high elasticity can be used with
advantage to eliminate minor deformation (cracks) in
the concrete pool tank.
4. ATTRACTIONS FOR POOLS
Water and air features are a big magnet for visitors.
Variety of features and attractions used in water parks
and pools indicates what size they have and what
comfort of services they offer. Water features can
be divided into three main groups (small slides and
big tube slides, underwater features and attractions
located above water surface). Each one has something
different to offer.
Small slides have usually straight trays. Slides without
water supply are integrated into wading pools for
kiddies. Bigger slides need a separate water supply
line in order to make the sliding surface wet.
Tube slides as opposed to small slides can be used
in many areas. They are built either as open-body or
enclosed-body slides. The latter ones can be operated
all year round.
Underwater features are installed inside the pool
tank. They include a wide array of massage nozzles,
seats and benches, bottom bubblers and leg massage
nozzles. The most popular attractions embedded into
the pool tank are current channels such as wild and
lazy rivers.
Attractions located above water surface with water
squirting out and falling back to the pool are an eyecatcher for visitors. Kids can play under various water
spray animals and fountains installed inside the pools.
Adult visitors can enjoy waterspout and water-cannon
systems, water bowls and bells, cascades, water

NABÍDKA SLUŽEB / OFFER OF SERVICE

OUR SERVICES

NABÍDKA SLUŽEB / OFFER OF SERVICE

NABÍDKA SLUŽEB

17

18
curtains and laser-shows. The yard attractions include
climbing nets and ropes, climbing walls and diving
boards and towers.

areálu. Naše společnost má pro navrhování těchto provozů zkušené architekty a projektanty, kteří
dokáží vhodně propojit bazénový provoz s wellness
(sauny, parní kabiny, solné jeskyně, masáže atd.) a
poskytnout tak návštěvníkům jedinečný zážitek z
návštěvy tohoto zařízení.
6. SERVIS
Pravidelný servis a kompletní údržba bazénů a koupališť je podmínkou pro udržení zdravotní nezávadnosti bazénové vody a jejího křišťálově čistého
vzhledu. Naše společnost poskytuje provozovatelům
vodních areálů kompletní služby v oblasti péče o bazénovou vodu a bazénovou technologii. Kvalifikovaní
servisní technici provádějí odzimování a zazimování
venkovních koupališť a aquaparků, pravidelně kalibrují automatické dávkovací zařízení, kontrolují správný chod čerpadel pro dávkování chemie, oběhových
čerpadel a čerpadel atrakcí. Svými zkušenostmi pomáháme provozovatelům řešit nestandardní situace
plynoucí z provozování vodních areálů. V případě
servisní smlouvy s provozovatelem jsme připraveni
do 24 hodin řešit jakékoliv havárie a závady bazénové
technologie.

5. WELLNESS AMENITIES
Wellness amenities have become a fixture in almost
every water park, hotel or holiday home. These
leisure and relaxation treatments are often designed
as an islet in the midst of water world. We have an
experienced team of architects and designers who
can create a sophisticated combination of pools and
wellness facilities (such as saunas, steam booths, salt
caves, massage therapy, etc.) and offer the visitors a
unique experience of visiting such facilities.
6. MAINTENANCE AND CUSTOMER SERVICE
Regular maintenance of pools and swimming facilities
is a basic prerequisite for keeping the pool water
healthy and making it crystal clear. Centroprojekt
provides water park operators with a full range of
services related to water sanitation and pool systems
maintenance. Our experienced service engineers
winterize and dewinterize outdoor swimming facilities
and water parks, regularly calibrate automatic dosing
equipment and make checks of chemical dosing
pumps, circulating pumps and pumps supplying water
to attractions on their proper function. Our expertise
makes us highly competent for assisting the operators
in non-standard situations resulting from water park
operation. If a maintenance agreement has been
concluded with the operator, we are ready to respond
to any case of emergency and remedy defects of pool
water systems within 24 hours.

