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Koho by z nás nepotěšilo když slyší uznání „ Sousede, jak to děláte, že máte stále tak nádhernou 
čistou vodu v bazénu ?“  
 
Chceme-li se však koupat v takové průzračné čisté a zdravé vodě, musíme se o ni starat a bohužel ji 
stále upravovat. Jako vše v přírodě tak i voda podléhá okolním vlivům a stále mění svůj vzhled a 
vlastnosti. Navíc každá voda je zcela jiná a než ji poznáte chvíli to trvá. Proto je nutné ke každé 
úpravě vody v bazénu přistupovat zcela individuálně a profesionálně.  
 
Ne všem je příjemné, že se do vody přidává „chemie“, ale bez ní se to jednoduše neobejde, vždy 
však  záleží na tom, jaké chemikálie se do bazénu přidávají, jak jsou kvalitní a jaké množství je 
potřeba, aby fungovali. Samozřejmě vždy platí, čím méně tím lépe. 
 
Starosti o vodu v bazénu však lze velmi dobře minimalizovat použitím kvalitních, testovaných a 
ověřených chemikálií, které Vám v bazénových centrech navíc dodají vyškolení odborníci s praxí a 
vysvětlí Vám jak vodu upravovat, co dělat v případě když nejste spokojeni, voda se kazí, rostou 
Vám řasy, usazuje se Vám vodní kámen, voda se zabarvuje či bledne Vaše bazénová fólie. Budete 
také zdarma vybaveni přehledně zpracovanou brožurkou, kde se dozvíte další informace, jak 
s chemikáliemi zacházet aby byly nejúčinnější a co dělat proto, aby jejich spotřeba byla co nejnižší 
a Vy jste neutráceli zbytečně své peníze.   
 
Tato bazénová centra, které se nacházejí po celé České republice, nabízejí bazénové chemikálie 
řady AQUABELA, jejímž výrobcem je německá společnost Gerling, Holz & Co. Hamburg, 
založena v roce 1904. Společnost čerpá ze své tradice a z bohatých zkušeností, které stále rozvíjí a v 
moderních laboratořích a bazénech připravuje stále účinnější, ale přitom šetrnější a ekologičtější 
bazénové chemikálie. Důkazem je i řada novinek pro nadcházející léto. 
 
Pravděpodobně budete souhlasit, že nejdůležitější  je vždy zajistit desinfekci vody, kterou můžeme 
a hlavně naše děti, velmi snadno polknout a případné následky při závadnosti vody by mohly být 
velmi nepříjemné. K tomuto účelu slouží jak chlorové přípravky AQUABELA Chlor Start, Chlor 
Šok, Chlor Hit (novinka 2003) a  chlorové Mini a Maxi Tablety, tak i bezchlorové přípravky 
AQUABELA Šok Oxi, Mini a Maxi Tablety OXI a Aktivátor Oxi.  
 
Pro celkovou úpravu vody v bazénu je však neméně důležitá hodnota pH, která ovlivňuje náš pocit 
při koupání na pokožce a ovlivňuje účinek všech chemických přípravků (včetně na desinfekci), 
které se do vody přidávají. Pro účinek chemikálií je nejvhodnější hodnota  přibližně pH 7. Čím se 
více hodnota pH vody liší od této hodnoty, tím méně přidávané chemikálie ve vodě účinkují, 
zvyšuje se jejich spotřeba, výrazně se prodražuje provoz bazénu. Pro regulaci pH vody jsou určeny 
přípravky AQUABELA  pH Mínus a pH Plus. 
 
Určitě je vhodné vodu zbavovat od jemných rozpuštěných nečistot, které nejsou filtry schopny 
zachytit přidáváním tzv. vločkovačů, které  špínu zhutní, vytvoří tzv. vločky a ty už filtry zachytí, 
nebo alespoň klesnou ke dnu, kde se vysají bazénovým vysavačem. Pro vyvločkování zákalu vody a 
její dokonalé zjiskření slouží AQUABELA Tekutý Vločkovač, Sypký Vločkovač a vločkovací 
pomalurozpustné kartuše. 
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V neposlední řadě je také nutné účinně bojovat proti vodním řasám, které zabarvují vody, 
vytvářejí na dně a stěnách bazénu šlem a které nás trápí asi všechny, především v letních měsících 
při slunečních dnech. Proti řasám je nejúčinnější přípravek AQUABELA  Modrý odstraňovač Řas. 
 
Pro snadnou a pohodlnou údržbu vody v bazénu a spojení všech důležitých složek jsou k dispozici 
pomalurozpustné komplexní tablety, které současně desinfikují vodu (jak chlorové, tak i 
bezchlorové), vyvločkovávají zákal a likvidují vodní řasy. Jedná se o AQUABELA Kombi tablety a 
jako novinka pro malé zahradní bazény AQUABELA Kombi MINI Tablety, které jsou menší a 
velmi dobře se dávkují. 
 
Ucelenou řadu bazénové chemie AQUABELA doplňují čistící prostředky, chemikálie pro 
stabilizaci tvrdosti vody a zabránění jejího zabarvení, odstranění vodního kamene, odstranění kovů 
z vody, stabilazaci chloru ve vodě, k regeneraci bazénových fólií a k zazimování bazénu, pokud se 
na zimu nevypouští. 
 
K řadě AQUABELA patří i speciální přípravky pro desinfekci, udržování a čistění vířivých van 
Whirlpool a příjemné aromatické vůně AROMA Life. 
 
Bazénová centra, která Vám nabídnou tyto přípravky a mnohem víc, včetně velkoobchodního 
prodeje a poradenství se nacházejí po celé České republice.   
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