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Bazénové vysavače, všem majitelům a provozovatelům veřejných a někdy i soukromých bazénů 
velmi známé přístroje. Mezi lidmi někdy také nazýváno jako čistič, žába či krtek.  
 
Typů bazénových vysavačů je celá řada, od těch nejmenších a nejlevnějších s manuálním  
posunem až po profesionální s vyspělou elektronikou, programovatelné a zcela automatické 
s možností dálkového ovládání. Liší se nejen  provedením, vzhledem, technickými parametry, ale i 
kvalitou a cenou, která je stále pro velkou většinu majitelů či provozovatelů veřejných a větších 
soukromých bazénů velmi vysoká a tak pořízení nového vysavače je náročná a rozpočet velmi 
zatěžující investice. 
 
Prověřená kvalita bazénového vysavače 
Společnost GHC Invest, s.r.o., také známá jako SBF úprava vody, je výrobcem a dodavatelem 
některých bazénových vysavačů pro větší soukromé, hotelové ale i pro velké veřejné bazény a 
aquaparky. Uvědomuje si jaká je situace na českém trhu a ze zkušeností od svých zákazníků ví 
jaké mají majitelé a provozovatelé bazénů problémy a jaké jsou jejich finanční možnosti a chce jim 
také pomoci.  
 
Proto v loňském a letošním roce 2001 udělala firma GHC Invest zkoušku. Nabídla veřejným 
koupalištím zcela nový typ z řady automatických bazénový vysavačů Aquabot za zaváděcí cenu. 
Chtěla vytvořit reference pro tento typ vysavače a chtěla získat informace, zda budou zákazníci 
v praxi spokojeni a jak často budou muset být vysavače, které jsou stále v provozu, opravovány. 
V případě, že nebude zákazník spokojen, byla připravena ihned vzít přístroj zpět a vrátit peníze. 
Během roku 2000 a jara 2001 bylo prodáno přes 20 kusů automatického vysavače Aquabot Bravo 
a Viva a z těchto přístrojů nebyl do dnešní doby ani jediný servisován či dokonce vrácen.  
 
Každá firma, která prodává nějaká zařízení a současně provádí záruční servis, počítá při stanovení 
prodejní ceny také s náklady na záruční opravy. Čím je větší riziko, že bude muset být přístroj 
opravován, tím se zvyšuje i cena přístroje. U kvalitních zařízení je možné záruční dobu prodloužit 
a současně snížit cenu, protože náklady na případné záruční opravy jsou velmi malé.  
Toto učinila i společnost GHC Invest. Zkušenostmi z minulých let a svým novým testem se 
přesvědčila, že přístroje, které nabízí jsou účinné, spolehlivé a kvalitní a může prodloužit záruční 
dobu na 2 a 3 roky a ještě výrazně snížit ceny. Přístroje i s cenami jsou popsány na straně …..… 
v reklamní části tohoto časopisu.  
 
Manuelní bazénový vysavač BUTLER   
(v České republice pracuje již přes 200 kusů tohoto typu) má nyní  prodlouženou záruku až na 3 
roky. Za celou historii práce těchto přístrojů v České republice od roku 1995 se vyskytl jediný 
případ, kdy musel být vysavač opraven, a přesto si zákazník plavecký bazén Rožnov pod 
Radhoštěm pořídil další. Cena přístroje včetně kompletního vybavení činí 36.500,- Kč.  
 
Zcela automatický bazénový vysavač AQUABOT BRAVO   
pro čistění dna i stěn. Je určen především pro hotelové a menší bazény do 25 m. Má nový, velmi 
hezký tvar, vysokou účinnost a spolehlivost. Záruka je prodloužena na 2 roky a cena snížena 
z původních 67.000,- Kč na nynějších 56.000,- Kč.  
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Třetím typem je automatický bazénový vysavač s dálkovým ovládáním AQUABOT VIVA 
s dvěma programy - pro čistění dna a stěn a nebo pouze dna. Je určen pro větší bazény s velikosti 
25 až 50 m a pro aquaparky s velmi rozličným terénem dna a tvarem bazénů. I u tohoto 
profesionálního typu byla záruka prodloužena na 2 roky a původní cena 85.000,- Kč snížena na 
69.000,- Kč. 
 
V případě i nezávazného zájmu kontaktujte společnost GHC Invest. Rádi Vám pošlou nabídky 
s přesnou technickou specifikací nebo k Vám bazénové vysavače přivezou, předvedou a 
vyzkoušejí. Současně Vám představí vysoce účinné chemikálie pro úpravu vody jak pro desinfekci, 
tak i proti řasám, na vyvločkování nečistot, čistění stěn a okrajů bazénů, měřící přístroje pro 
určování kvality vody dle vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 464/2000, dávkovací a měřící 
techniku atd. Na Moravě můžete kontaktovat i společnost Centroprojekt Zlín, která tyto vysavače, 
chemikálie a měřící přístroje  také nabízí a zajišťuje současně i záruční a pozáruční servis. 
 
 
Kontakt : 
GHC Invest, s.r.o. 
Korunovační 6 
170 00 Praha 7   
tel.: 233374806, 233379809  
fax: 233371373 
e-mail :  info@ghcinvest.cz   www.ghcinvest.cz  
     


