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Jde nejen o produkty,  
ale o celkové řešení vašeho 

projektu...
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Za každým  
detailem vašeho 

projektu je
příběh.

Příběh, který utváříme společně,  
abychom splnili veškeré vaše představy.
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Konzultace, vizualizace, modelace, studie vašeho wellness...  
Společně vybíráme a řešíme možnosti umístění produktů, design, používané 

materiály i návrh okolí projektu.
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Již více než dvacet let plníme sny 
o dokonaném wellness… 

Každý projekt je výjimečný, a proto  
je proces plánování, výroby i realizace vždy 

založen na osobním přístupu.

Protože  
naším cílem je vaše 

spokojenost.
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Individuální přístup, 
kvalita v každém detailu. 
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Již více než dvacet  
let plníme sny o dokonalém 

wellness… 

Prohlédněte si naše  
nejkrásnější realizace. Bazény, sauny,  
vířivky, privátní a komerční wellness.

Nechte se inspirovat...
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bazény
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Nerezový přelivný bazén 
Imaginox s rozměry  
13 × 4 × 1,35 m s prosklenou 
čelní stěnou a vodou tekoucí 
po skle do žlábku s kamenem.  
Instalace u Sázavy.
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Interiérový nerezový bazén 
Imaginox s přelivným žlabem 
překrytým keramickou dlažbou. 
Bazén se na místo realizace 
v blízkosti Ostravy dopravoval 
po částech a do finální podoby  
byl svařen až na místě.
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Přelivný nerezový bazén Imaginox 
s efektem nekonečné hladiny, 
kterého je docíleno umístěním 
žlábku pod úroveň terasy. Realizace 
u rodinného domu v okolí Prahy.
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Interiérový betonový bazén 
v okolí Tábora s rozměry 7 × 3 m  
a se dvěma hloubkami dna  
od 1,3 m až do 1,9 m.
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Bazén Imaginox z nerezové oceli 
na zahradě rodinného domu v Hradci 
Králové. Skrytý přeliv pod přírodním 
kamenem a okrasné oblázky dotvářejí 
jedinečný design projektu.
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Nerezový bazén Imaginox se 
speciálním bezpečným brouzdalištěm 
pro děti – částečně zavřené posuvné 
zastřešení oddělí brouzdaliště 
od hlubokého bazénu.
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Nerezový skimmerový bazén 
Imaginox s rozměry 12 × 4 m  
a svažitým dnem v Bratislavě.  
Bazén je vybaven automatickou 
solární roletou, masážní lavicí  
a madlem pro podporu rolety.
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Betonový bazén u prvorepublikové
pražské vily integrovaný do zahrady 
tak, aby co nejméně narušoval 
historický vzhled.
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Realizace nerezového bazénu 
Imaginox se skrytým přelivem  
v okolí horské oblasti Malá Fatra. 
Těleso má rozměry 9 × 2,8 m  
a svažité dno. Klient si přál vybavit 
bazén také jednotryskovým 
protiproudem a zabudovanou 
automatickou roletou.
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Privátní bazén Imaginox v Praze 
s jednou přelivnou stranou, která 
vytváří efekt nekonečné hladiny. 
Bazén má speciálně řešenou 
vyrovnávací nádrž sloužící zároveň 
jako ochlazovací bazének k sauně.
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Rodinný nerezový bazén  
Imaginox v okolí Prahy s rozměry  
6 × 3 × 1,4 m zabudovaný do vyvýšené 
terasy. Je vybaven jednotryskovým 
protiproudem a bočním osvětlením.
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Laminátový bazén RivieraPool  
Linear integrovaný do mírně 
svažitého pozemku u rodinného 
domu ve Středočeském kraji.
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Nerezový bazén Imaginox atypického 
tvaru s rozměry 11,7 × 3,5 × 1,4 m v okolí 
Hradce Králové. Automatická roleta 
je skrytá pod odpočinkovou lavicí, 
která je zároveň součástí schodů.
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Nerezový bazén Imaginox v suterénu 
rodinného domu v okolí Prahy. 
Bazén byl realizován do již hotové 
stavby. Velkou výhodou byla proto 
možnost svaření bazénu na místě. 
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Kompaktní nerezový bazén Imaginox 
byl instalován v místě realizace vcelku 
pomocí jeřábu. Bazén má rozměry 
6 × 3 × 1,4 m a je umístěn na zahradě 
u rodinného domu ve středních Čechách.
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Nerezový bazén Imaginox 
na okraji Prahy s rozměry 9 × 4 m  
a dvouúrovňovou hloubkou 
od 1,3 do 1,8 m. Schodiště s lavicí 
je uzpůsobené pro posezení ve vodě.
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Přestavba fóliového bazénu  
v Plzni, který byl nahrazen 
nerezovým bazénem Imaginox 
s protiproudem a roletovým 
zakrytím umístěným pod 
trubkovou lavicí se vzduchovou 
masáží.
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sauny
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Realizace malé sauny Klafs Smart 
pro 1 až 2 osoby v Libereckém 
kraji. Sauna má na přání zákazníka 
speciální vnější obložení, které 
koresponduje s designem koupelny.

7878



80



Pro klienta ve středních  
Čechách jsme realizovali saunu 
Klafs Premium s doplňkovou funkcí 
Sanarium, která umožňuje využívat 
různé typy saunových procedur. 
Kabina se integrovala do předem 
připraveného prostoru v zadní  
části zahradního domku.

82



Vestavěná sauna Klafs Lounge Q 
s rohovým prosklením. Sauna je 
vybavena podlavicovými kamny 
Bonatherm a hvězdným nebem. 
Realizace v Krkonoších.
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Sauna Klafs Premium 
s horizontálním obkladem hemlock 
vestavěná do zahradního domku. 
Vzhled domku je jednotný s designem 
ostatních budov na pozemku.
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Realizace sauny Klafs Premium 
v Banské Bystrici. Sauna se 
integrovala do komplikovaného 
podkrovního prostoru se šikmým 
stropem ze dvou stran.
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Realizace sauny a parní kabiny 
v soukromém wellness v okolí 
Bratislavy. Prosklená sauna 
Lounge Q s podlavicovým topným 
systémem nabízí klasické finské 
saunování. Sousedící akrylátová 
kabina Quadrano zase nabízí 
příjemnou parní lázeň.
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Přístavba domu se saunou
Klafs Premium v Jihočeském 
kraji. Díky velkému integrovanému 
prosklení je ze sauny krásný
výhled do zahrady.
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Designová sauna Lounge Q 
s celoskleněnou čelní stěnou 
v rodinném domě ve Štiavnických 
Baniach. Sauna je vybavena 
speciálním osvětlením LiftLight, 
které dokáže vypínat pleť  
a navracet jí elasticitu.
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Prosklená sauna Klafs Lounge 
na míru, která je vestavěna 
do speciálního prostoru 
podkrovního bytu. Nabízí krásný 
výhled na Pražský hrad.
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vířivky
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Zapuštěná vířivka Sundance Spas 
model Cameo na terase rodinného 
domu s výhledem na Bratislavu.

100100



Prostorná vířivka Sundance  
Spas Optima umístěná na terase 
srubu ve slovenském pohoří 
Malá Fatra s výhledem na blízkou 
sjezdovku.
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Vířivka Sundance Spas Capri 
s kvalitní vodní i vzduchovou 
masáží umístěná na terase bytu 
v Libereckém kraji s výhledem  
na jezero.
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Moderní realizace vířivky Sundance 
Spas Constance. Díky ostrým liniím 
a  barevnému LED osvětlení vzniklo 
designové relaxační místo v rodinném 
domě v okolí Bratislavy.
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privátní wellness
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Betonový bazén obložený skleněnou 
mozaikou s výkonným protiproudem 
a privátní prosklená sauna Klafs 
Home. Krásná realizace v Praze.

114



116



Na míru realizovaný nerezový 
bazén Imaginox v privátním 
wellness rodinného domu v Praze. 
Bazén je vybaven protiproudem 
a automatickou roletou umístěnou 
pod trubkovou lavicí.
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Součástí wellness je také 
prosklená sauna Klafs Premium 
s hvězdným nebem a kamny 
skrytými pod lavicemi, která 
zajišťují větší bezpečnost 
dětem a šetří místo v kabině.
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Realizace nerezového bazénu 
Imaginox s rozměry 8 × 3 × 1,4 m 
a prosklené sauny Klafs Lounge Q. 
Prostor privátního wellness vznikl 
přístavbou ke stávajícímu domu 
nedaleko Hradce Králové.

124



Nerezový bazén Imaginox 
s přelivným žlabem  
a automatickou roletou  
ukrytou ve dně je situován  
před hlavním vchodem  
pražské vily. 
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Moderní privátní wellness 
v rodinném domě v Praze je vybavené 
prosklenou saunou Klafs Lounge Q 
a vířivkou Sundance Spas Optima 
s obložením zeleným mramorem.
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Rodinné wellness v Hradci Králové 
s venkovním nerezovým bazénem 
Imaginox o rozměrech 7 × 3 × 1,4 m, 
s vnitřní saunou Klafs Lounge Q 
a vířivkou Sundance Spas Capri.
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Privátní sauna Klafs Lounge Q 
s prosklenou čelní stěnou a vířivka 
Sundance Spas Cameo. Z obou 
produktů je výhled na rybník 
a přírodu jižních Čech.
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Betonový bazén s pohodlným 
schodištěm s kamennými nášlapy, 
podvodním osvětlením a nerezovými 
prvky včetně madel pro cvičení 
umístěných uvnitř bazénu. Vysoké 
posuvné zastřešení navazuje na 
opěrnou stěnu na hranici pozemku.

136



Sauna Klafs Premium umístěná 
v zahradním domku s odpočívárnou 
a fitness zónou. Malý fóliový 
bazén 5 × 3 × 1,5 m se zastřešením 
skrytým pod pódiem.
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Realizace vířivky Sundance  
Spas Marin a vestavěné sauny  
Klafs Lounge Q v privátním wellness 
rodinného domu v Pardubicích.
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Laminátový bazén RivieraPool  
Linear XL s automatickým roletovým 
zakrytím a vířivka Sundance Spas 
Maxxus. Realizace v severních 
Čechách.
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Skimmerový bazén Imaginox 
s rozměry 8,4 × 3,5 × 1,4 m a nerezová 
vířivka vyrobená na přání architekta 
ve tvaru, který kopíruje dispozice 
výklenku privátního wellness.
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Privátní wellness v rodinném domě  
v Praze vybavené luxusní saunou  
Klafs, malou vířivkou Sundance Spas 
Capri a betonovým bazénem obloženým 
skleněnou mozaikou.
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Betonový bazén obložený 
skleněnou mozaikou je vybaven 
automatickou zakrývací roletou 
umístěnou ve dně bazénu.
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Velký nerezový bazén Imaginox  
s rozměry 20 × 4 × 1,35 m 
v interiéru přístavby domu 
na východním Slovensku.
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Sauna a parní kabina Klafs
ze společné série od návrháře 
Mattea Thuna a designová 
vyhřívaná lehátka od firmy 
Sommerhuber.
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komerční wellness
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Velký nerezový bazén s rozměry  
12,5 × 5,5 m a kruhová nerezová  
vířivka Imaginox s pěti masážními 
místy. Vše je součástí luxusního 
wellness v hotelu Bedřiška  
ve Špindlerově Mlýně.
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Parní kabina Klafs s hvězdným nebem, 
kamenným obložením a skrytou 
technologií. Vedle je umístěna finská 
sauna Klafs Premium pro 4 osoby 
s lavicemi vyrobenými na individuální 
přání investora.
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Přelivná nerezová vířivka 
Imaginox pro dvě osoby jako 
součást privátního wellness 
v luxusním Grandhotelu Tatra 
ve Velkých Karlovicích.
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Wellness v Grandhotelu Tatra 
nabízí 4 druhy saun Klafs. 
Realizace včetně interiérových 
prvků, sprch, obkladů a osvětlení. 
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Kombinace nerezového bazénu 
a vířivky Imaginox v Grandhotelu 
Ambassador v Karlových Varech. 
Ve wellness je umístěna také 
prostorná sauna Klafs pro 10 osob, 
parní kabina a Sanarium.
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Realizace nerezové vířivky Imaginox, 
Kneippova chodníku a sauny Klafs 
Premium v malém komerčním wellness  
v hotelu Tomášov ve Zlíně.
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Centrální zóna veřejného 
wellness v hotelu Čapí hnízdo 
v Olbramovicích s vyhřívanými 
ergonomicky tvarovanými 
lehátky Klafs Linea.
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Přelivná vířivka Imaginox 
z nerezové oceli na terase 
privátního wellness v hotelu 
Čapí hnízdo s masážním 
dvoulehátkem a trubkovou 
lavicí pro jemnou relaxaci 
v bublinkách.
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Wellness Čapí hnízdo 
ve Středočeském kraji 
s tematickou saunou Klafs, 
ledovou fontánou, hamam, 
parní kabinou a několika  
typy zážitkových sprch.
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Nerezová vířivka Imaginox 
pro 8 osob s přelivnou čelní 
stěnou ve veřejné části wellness 
hotelu Čapí hnízdo. Celkem
80 hydromasážních trysek 
a vzduchová masáž v lavicích.
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Nerezová vířivka Imaginox 
na míru pro 8 osob realizovaná 
v aquacentru Gothal ve vesnici 
Liptovská Osada na Slovensku.
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Komerční wellness v hotelu 
Tree of Life s vnitřními 
i venkovními saunami, 
parní kabinou, ochlazovacím 
bazénkem a dvěma Kneippovými 
chodníky Imaginox.

186



Venkovní nerezová vířivka 
Imaginox se čtyřmi masážními 
místy a nerezový ochlazovací 
bazének ve wellness hotelu 
Tree of Life v Lázních Bělohrad.
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Wellness Fit&Co nabízí nerezový 
ochlazovací bazének a Kneippův 
chodník Imaginox, různé 
druhy saun Klafs, parní kabinu 
nebo také ledovou fontánu.
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Finská sauna a Sanarium jsou 
obloženy světlým bezsukovým 
dřevem jedlovce kanadského 
a vstupní část je tvořena moderním 
rohovým prosklením. V blízkosti 
obou kabin se nachází také nerezový 
ochlazovací bazének Imaginox.
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Wellness 3PLE centrum
v Košicích vybavené několika
saunami Klafs, parními lázněmi, 
nerezovým Kneippovým
chodníkem a ochlazovacím
bazénkem Imaginox.
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V komerčním wellness 3PLE 
centru je umístěna také 
solná parní lázeň, prohřívárna 
a klasická parní sauna. 
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Nerezová vířivka Imaginox, 
která je na přání investora 
vyrobena ve tvaru trojcípé hvězdy. 
Tvoří centrální prvek veřejného 
wellness 3PLE centra v Košicích.
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Naše showroomy plní nejen funkci 
místa setkání, ale především mají 
našim klientům zprostředkovat první 
zkušenosti s produkty, které nabízíme. 
Kromě cenných informací a rad si 
z návštěvy odnesete i ucelený dojem - 
budete si moci prohlédnout materiály 
nabízených produktů zblízka nebo si je 
v našem showroomu ve Vrchotových 
Janovicích přímo vyzkoušet. 

Kromě hlavního showroomu ve 
Vrchotových Janovicích máme ještě 
dva menší showroomy v Praze 
a Bratislavě, které slouží zejména 
jako místo pro jednání a plánování 
detailů vašeho projektu. Aktuálně 
také připravujeme nový showroom 
v Košicích!

Navštivte naše showroomy  
a inspirujte se…

Hlavní showroom Aquamarine Spa  
Vrchotovy Janovice
Vrchotovy Janovice 266  
257 53  Vrchotovy Janovice
Tel.: +420 317 721 369
E-mail: info@aquamarinespa.cz

Showroom Aquamarine Spa 
Praha
Boženy Němcové 1881/5 
120 00  Praha 2
Tel.: +420 272 654 944
E-mail: info@aquamarinespa.cz

Showroom Aquamarine Spa
Bratislava
Bazova 14, 821 08  Bratislava 
Tel.: +421 2 3301 4252
E-mail: info@aquamarinespa.sk

mapa showroomů200
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