V Praze dne 25. 8. 2014
Vážený pane starosto / vážená paní starostko, vážení obchodní přátelé,
dovolte, abychom Vás či Vaše spolupracovníky z vedení měst a obcí, případně správce obecních
sportovních zařízení nebo provozovatele veřejných bazénů a koupališť srdečně pozvali na prezentaci:

Vzorová rekonstrukce dětského bazénu a modernizace technologie.
Prezentace proběhne v areálu koupaliště, zahájení je plánováno na 10.00 hodin. V rámci akce proběhne
ukázka zatraktivnění bazénové vany s využitím barevné bazénové fólie a nerezových atrakcí a rovněž
prezentace moderní bazénové technologie pro úpravu vody. Rádi rovněž zodpovíme Vaše odborné i jiné
dotazy. Jako součást prezentace bude pro hosty připraveno drobné pohoštění.
Kde: Letní koupaliště města Zdice, Komenského ul., 267 51 Zdice, okres Beroun
GPS 49,906°N, 13,966°E
Kdy: středa 10. 9. 2014 od 10.00 hod.

Získejte inspiraci pro plánovanou rekonstrukci bazénu ve Vašem městě či obci!
Předvedeme Vám, jak by v budoucnu mohl vypadat i Váš bazén, navrhneme optimální
řešení na míru, pomůžeme s financováním investičních nákladů, poradíme s provozem tak,
abyste zajistili nejvyšší kvalitu bazénové vody s rozumnými provozními náklady použitím vhodných
technologií a chemikálií.
Letní koupaliště města Zdice
Krásné veřejné letní koupaliště, jedno z největších ve středních Čechách s více než 2.500 m3 upravované
vody. Zrekonstruovaný areál koupaliště Zdice je vybaven venkovním plaveckým bazénem s oddělenou
rekreační částí s menší hloubkou a vodními atrakcemi. Technologie úpravy vody byla v rámci úspor
doplněna i předúpravnou potoční vody pro možnost dopouštění bazénu povrchovou vodou. Jako poslední se
dostal na řadu dětský bazén (brouzdaliště). Na konci loňského roku proběhla jeho kompletní rekonstrukce,
která zásadně změnila koncept tohoto bazénu, a nainstalována byla i zcela nová technologie úpravy vody
pro tento bazén, tak aby byly splněny přísné nároky bazénové vyhlášky 238/2011 Sb. na kvalitu vody a na
technologii její úpravy jako takovou. Brouzdaliště se může pochlubit zcela novou bazénovou fólií
v atraktivním designu a jako bonus pro návštěvníky byly do projektu zapracovány a nainstalovány vodní
zábavné atrakce - vodní hřib, vodní ježek a unikátní nerezový skluz. Jak se celá rekonstrukce povedla,
můžete sami posoudit na naší prezentaci, případně se podělit o své zkušenosti s provozem veřejného
bazénu.
Abychom mohli prezentační akci kvalitně organizačně zajistit, připravit pro Vás pohoštění a nabídnout Vám
dostatek materiálů a informačních podkladů, prosíme, potvrďte nám svou účast na připravované akci
předem telefonicky na číslech 233 374 806 nebo 603 114 641, faxem na čísle 233 371 373 nebo e-mailem
na marketing@ghcinvest.cz. Po přihlášení Vám obratem zašleme potvrzení.
Děkujeme a těšíme se na Vaši účast.
S úctou vedoucí Sportovních a technických zařízení města Zdice, Miloslav Růžička a

Ing. Tomáš Eršil
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GHC Invest, s.r.o.
člen koncernu Gerling, Holz & Co. Hamburg

www.ghcinvest.cz

Korunovační 6, 170 00 Praha 7
Tel.: 233 374 806, Fax: 233 371 373, e-mail: info@ghcinvest.cz

Německý koncern GHC působí již více jak 110 let v oblasti výroby a dodávek chemikálií pro úpravu pitné
a bazénové vody. Dceřiná společnost GHC Invest je rovněž dodavatelem technologií pro úpravu bazénové a
pitné vody. V České republice působí od roku 1994 a od té doby zrekonstruovala či postavila již více jak 60
veřejných koupališť a bazénů. Odborné znalosti čerpá nejen od své německé mateřské společnosti ale také
z vlastních bohatých zkušeností, které by ráda nabídla i dalším potencionálním zákazníkům. GHC Invest
jakožto stabilní, odborná a seriózní společnost může být i pro Vás kompetentním partnerem v oblasti stavby,
rekonstrukce nebo modernizace bazénu, koupaliště či přírodní koupací nádrže.

V rámci předváděné realizace Vás rovněž rádi seznámíme s následujícími aktivitami
z našeho portfolia:
►

Vypracování odborné studie – pro
zastupitele, radní, investory a hygienické
stanice – posouzení stavu koupaliště,
odborný návrh řešení případných problémů,
kalkulace ceny případné investice, stanovení
provozních nákladů, možnosti financování,
postupné splácení investice po dobu několika
let.

►

Stavby a celkové rekonstrukce od
technologie úpravy bazénové vody přes
potrubní rozvody až po rekonstrukce
bazénových van (keramika, fólie nebo
nerez).

►

Vypracování kompletní projektové
dokumentace.

►

Možnosti ekonomicky přijatelných
rekonstrukcí veřejných koupališť a
bazénů i pro malá města a obce. Možnosti
postupného financování,
obecní a městské rozpočty.

►

které

nezatíží

Automatické systémy pro měření a regulaci parametrů bazénové vody s automatickým dávkováním
příslušných chemikálií. Pro snížení spotřeby chemikálií, zvýšení bezpečnosti při manipulaci s chemikáliemi,
zajištění požadované kvality vody dle vyhlášky MZ č. 238/2011 Sb. a snížení náročnosti na obsluhu.

►

Bezpečné a spolehlivé dodávky chemikálií pro úpravu bazénové vody. Kvalitní, odzkoušená
a schválená chemie za velmi rozumné ceny (desinfekce, úprava pH, vyvločkování nečistot, zprůzračnění
a zjiskření vody, odstranění řas z bazénu a také čistění bazénu).

►

Zaškolení obsluhy a průběžná následná školení na údržbu,
provoz technologie, správné dávkování chemikálií, hospodárný
provoz, úspory el. energie a chemikálií, bezpečnost při manipulaci
s chemikáliemi atd.

►

Servis technologií pro úpravy vody zahrnující rychlé servisní
zásahy, zprovoznění technologie úpravy bazénové vody po zimě
před sezónou, kontrolní návštěvy během provozu koupaliště,
porady, konzultace, čištění a kalibrace zařízení, odborné zazimování
celého zařízení po ukončení sezóny.

►

Dodávky a montáže bazénových atrakcí – kvalitní, robustní,
originální a atraktivní bazénové skluzavky, tobogány, chrliče, vodní
hřiby, skákací prkna atd., pro více zábavy, zpestření a zatraktivnění
bazénu a koupaliště.

►

Měřicí přístroje pro měření kvality vody a parametrů, které vyžaduje vyhláška MZ č. 238/2011 Sb.
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