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O společnosti
Naše společnost se zabývá výrobou a plánováním bazénů již více jak 
20 let. Při výrobě bazénů sledujeme aktuální trendy, které následně 
zavádíme do výrobního procesu. Vysokou kvalitu našich výrobků zajišťuje 
nejmodernější technologické vybavení a kvalifi kovaná řemeslná práce. 
Individuální přístup a nadstandardní zákaznický servis potvrzují tisíce 
spokojených zákazníků po celé Evropě. 

Pavel Šponar
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classic TYPE

UNIQUE TYPE

Overflow Pool EVO (novinka 2018)

UNIQUE STRONG TYPE

Schody a příslušenství 

zakrytí bazénu

šachty a retenční nádrže
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Stěny tl. 8 mm, dno tl. 8 mm

Materiál Polystone® s UV stabilizací

Vertikální výztuhy

Zesílená žebra pro manipulaci s bazénem

Dřevěný rám sloužící pro transport a oporu při betonování

Ocelové pruty pro fi xaci bazénové konstrukce

ClasSic typE

skimmer

skimmer Plus

OVERFLOW smart

OVERFLOW plus

ostré rohy
        
R800
        
oval

individuální

tvarJméno

bílá        šedá       antra.    písková    ocel. M.   světle M. Karib. m.

konstrukce CENTRAL - POOL



6



7

White      

  creme      

 sand    
grey

"single line" "quattro line"

"kameny pro přelivové bazény" "Přeliv stone evo"

"EVO line""grate line"

unique type

OVERFLOW stone

OVERFLOW exclusive

OVERFLOW Infinite

OVERFLOW stone evo

ostré rohy
        
R800
        
oval

individual

bílá        šedá       antra.    písková    ocel. M.   světle M. Karib. m.

Stěny tl. 8 mm, dno tl. 8 mm

Materiál Polystone® s UV stabilizací

Vertikální výztuhy

Zesílená žebra pro manipulaci s bazénem

Dřevěný rám sloužící pro transport a oporu při betonování

Ocelové pruty pro fi xaci bazénové konstrukce

konstrukce CENTRAL - POOL

tvarJméno
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Tloušťka stěn 8 mm, tloušťka dna 8 mm
XPS izolace 20 or 40 mm / stěny a dno  

Manipulační zesílená žebra

Schody do bazénu  dle výběru

Přírodní kámen EVO line
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PVC trubky D50 nebo D63 s izolací  

Bezpečnostní podvodní roleta

Podvodní LED světla

Trysky pro cirkulaci vody

Šachta pro roletu/
vyztužení 50 mm   

Drátěné výztuhy     

novinka 2018    
overflow Stone evo 
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11 bílá       písková   světle M.    černá

unique strong type

skimmer strong

overflow smart strong

overflow stone strong

overflow exclusive strong

ostré rohy
        
R800
        
oval

individuální

tvarJméno

Stěny tl. 50 mm, dno tl. 50 mm

UV stabilizace

2x horizontálně uložený ocelový jekl

Ocelové vertikální výztuhy

Dřevěný rám sloužící pro transport a oporu při obsypu zeminou

Samonosná konstrukce bez nutnosti obetonování

konstrukce CENTRAL - POOL



12



vnitřní rohové rovné

vnitřní rohové DESIGN

DESIGN s mělčinou

vnitřní rohové zakulacené

vnitřní rohové hranaté

vnitřní rohové DUO

Vnitřní schody

bílá        šedá       antra.    písková    ocel. M.   světle M. Karib. m.
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vnější schody

vnější shodiště hranaté

vnější schodiště románské

vnější schodiště amphi

bílá        šedá       antra.    písková    ocel. M.   světle M. Karib. m.
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schody přes celou
šířku

schody přes celou šířku

schody přes celou šířku

s brouzdalištěm

vnitřní schodiště LIMITED

bílá        šedá       antra.    písková    ocel. M.   světle M. Karib. m.
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lavice a brouzdaliště

lavice STANDARD

lavice BLOCKOPTIK 

brouzdaliště

bílá        šedá       antra.    písková    ocel. M.   světle M. Karib. m.
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bezpečnostní zakrytí bazénu

barvy lamel 

lavice pro roletu šachta pro roletulavice pro roletu /
brouzdaliště a schody

pvc bílá            pvc písková              pvc modrá           pvc šedá          

PvC solar            pc solar         PC transparentní      PC alu look         

bílá        šedá       antra.    písková    ocel. M.   světle M. Karib. m.
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šachty a reteční nádrže

šachta Comfort plus 
    

kombi šachta comfort pro 
instalaci tecnologe s re-
tenční nádrží

retenční nádrž Comfort

šachta Comfort 

retenční nádrž standard

kombi šachta standard pro 
instalaci tecnologe s retenční 
nádrží 

technologické desky

23



Centralplast s.r.o.

Přepychy 38

517 32 Přepychy

Czech Republic

phone: +420 494 628 329

web: www.central-pool.com

e-mail: info@central-pool.com

OFFICE, SHOWROOM, FACTORY:

U Mostku 496

503 41 Hradec Králové

Czech Republic


