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VEŘEJNÉ A SOUKROMÉ

BAZÉNY

Kontakt
Obchodní zástupce, oblast Čechy:
731 570 282 / pech@ghcinvest.cz
Obchodní zástupce, oblast Morava:
731 107 048 / masarik@ghcinvest.cz

VÝSTAVBA PLAVECKÉHO
A DĚTSKÉHO BAZÉNU KLÁNOVICE
POPIS: Dodávka a montáž nerezových přelivných žlábků
bazénové vany, výstavba tří brodítek (jedno pro imobilní).
Instalace potrubí bazénové technologie. Rozšíření dětského
bazénku o brouzdaliště s atrakcí vodní hřib, umístění nového
schodiště a příprava na instalaci chrličů. Vyfoliování obou
bazénových tělěs včetně brodítek.

INVESTOR:
CAMPING PRAHA S.R.O.
IČ: 26500078

ROK 2018

DODÁVKA A MONTÁŽ
TECHNOLOGIE PRO LETNÍ
KOUPALIŠTĚ ROŽMITÁL
POPIS: Dodaný systém zahrnuje odběr vody ode dna nádrže,
recirkulační úpravnu vody a výtlačné potrubí u dna nádrže.
Součástí bylo také zařízení pro měření kvality vody a osazení
dávkovacích čerpadel k chemické a bakteriologické úpravě
vody. Výkon úpravny vody je navržen na objem vody v nádrži
3
1300 m .
Sběrný rozvod k odběru vody ode dna je řešen
při nejhlubší stěně nádrže přímo u dna nádrže.
Dva pískové ltry byly osazeny na železobetonové
desce, vedle stávající budovy k mechanickému
čištění vody. Pískové ltry jsou kryty dřevěnou
pergolou.

INVESTOR:
MĚSTO ROŽMITÁL
POD TŘEMŠÍNEM
IČ: 00243221

ROK 2018

DODÁNÍ A INSTALACE SKLUZAVKY - LETNÍ KOUPALIŠTĚ LOUNY
POPIS: Zajištění kompletní dodávky a instalace nové vodní skluzavky u dětského bazénu
na veřejném Městském koupališti v Lounech. Skluzavka je vyrobena ze zesíleného
sklolaminátu, zábradlí pro nástup a podpory jsou z nerezavějící oceli. Skluzavka
je napojena na stávající systém cirkulace vody pro případné smáčení skluzné plochy.
INVESTOR:
MĚSTO LOUNY
IČ: 00265209

ROK

SKLUZAVKA - LETNÍ KOUPALIŠTĚ ZDICE
POPIS: Zajištění dodávky a výstavby nové vodní laminátové
skluzavky délky 15 m, šířky 3 m, startovací výšky 4,1 m se
zaústěním do stávajícího velkého bazénu v areálu letního
koupaliště ve Zdicích.
Dodání nového čerpadla hnací vody a zabudování 3 sacích trysek. Vybudování
nového ochozového chodníku ze zámkové dlažby včetně ohraničení oplocením.
Nosný systém skluzavky, ocelová, žárově zinkovaná konstrukce, je zakotven v nových
betonových patkách. Vstupní schodiště na věž skluzavky je rovněž provedeno z
pozinkované oceli.

INVESTOR:
SPORTOVNÍ A TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ MĚSTA
IČ: 7512537

2018
2017

DODÁVKA A MONTÁŽ
DĚTSKÉHO MLHOVIŠTĚ S ATRAKCEMI
POPIS: Výstavba ostrůvku se čtyřmi plastovými skluzavkami
s dojezdem do vodního kanálu. Uprostřed ostrůvku instalace
mlžící sprchy. Povrchová úprava řešena bazénovou fólií
v protiskluzovém provedení a speciálním gumovým povrchem.
Vnější ochoz osazen vodními atrakcemi ze sklolaminátu.
Vybudování brodítka včetně sprchy, oddělení travnatých ploch
nízkým oplocením.

INVESTOR:
MATEŘSKÁ ŠKOLA ZDICE
IČ: 71001093

ROK 2017

DĚTSKÉ BROUZDALIŠTĚ VČETNĚ
KOMPLETNÍ TECHNOLOGIE ÚPRAVY VODY
POPIS: Výstavba nového betonového dětského brouzdaliště
- dvouúrovňové s nerezovým skluzem. Osazení novými vodními
atrakcemi. Vyfóliování, zřízení přelivných žlábků, umístění nových
nerezových madel u schodišť. Vybudování nové recirkulační
úpravny vody v montované dřevostavbě.
Umístění nové akumulační jímky, rozvodného, sacího
a vypouštěcího potrubí. Výstavba dvou brodítek, z toho
jedno pro imobilní. Vydláždění ochozů.

INVESTOR:
SPRÁVA MAJETKU MĚSTA
CHROPYNĚ, p.o.
IČ: 47933763

ROK 2016

ČISTÍRNA VODY
PRO REKREAČNÍ RYBNÍK BŘEZINĚVES
DODÁVKA A MONTÁŽ TECHNOLOGIE PRO ÚPRAVU VODY

POPIS: Dodaný systém, umístěný v izolované
dřevostavbě osazené na železobetonové desce,
zahrnuje odběr vody ode dna nádrže, recirkulační
úpravnu vody a výtlačné potrubí u dna nádrže.
Součástí plnění bylo také zařízení pro měření kvality
vody a osazení dvou dávkovacích čerpadel k chemické
a bakteriologické úpravě vody. Výkon úpravy vody je
navržen pro 1.600 m3 objemu vody v nádrži.
Na horních fotograích je zachycen
původní stav nádrže. Fotograe po
dokončení projektu následují na
další stránce.

ROK 2016

V objektu dřevostavby je rovněž osazena automatická měřicí
a dávkovací stanice pro chemické a hygienické zabezpečení
vody, do které je přivedena vzorková voda. Vně dřevostavby
pod krytou dřevěnou pergolu byly umístěny dva pískové
bazénové ltry k mechanickému čištění vody.

INVESTOR:
MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA-BŘEZINĚVES
IČ: 0240109

ROK 2016

DĚTSKÉ BROUZDALIŠTĚ VČETNĚ
KOMPLETNÍ TECHNOLOGIE ÚPRAVY VODY
POPIS: Oprava bazénového tělesa dětského brouzdaliště
a rozvodů technologie. Demontáž sklolaminátové výstelky
betonové vany, doplnění nerezových přelivných žlábků,
vybudování nových vstupních schodišť. Nová železobetonová
vana brouzdaliště je vyložena bazénovou fólií, na dně
v protiskluzovém provedení.
Vystavěna dvě nová ochozová brodítka, jedno pro
imobilní. Vydláždění ochozů a doplnění laviček.
Řešení nových technologických rozvodů.

INVESTOR:
MĚSTO KORYČANY
IČ: 00287334

ROK 2016

DUCHCOV - FOLIE

POPIS: Rekonstrukce bazénové vany - vyfoliování.

ROK 2014

INVESTOR:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA
DUCHCOVA, s.r.o.
IČ: 25410784

ÚPRAVNY VODY

CHLOROVNY

Kontakt
Obchodní zástupce, oblast Čechy:
731 570 282 / pech@ghcinvest.cz
Obchodní zástupce, oblast Morava:
731 107 048 / masarik@ghcinvest.cz

REKONSTRUKCE TLAKOVÉHO ROZVODU
POPIS: Výměna tlakového rozvodu chlorového potrubí za podtlakový.
INVESTOR:
PRAŽSKÉ VAK provoz Podolí
IČ: 25656635

2019
ROK
2017

VÝMĚNA PÍSKOVÝCH FILTRŮ PRO TECHNOLOGICKÝ
CELEK MALÉ NÁDRŽE OSECKÉHO RYBNÍKA

POPIS: Výměna tří kusů pískových, laminátových ltrů o průměru 1.800 mm
včetně náplně. Součástí demontáž a likvidace starých ltrů, úprava rozvodů
vody od cirkulačních čerpadel až po samotné pískové ltry.
Nové jednovrstvé pískové ltry jsou vyrobeny z polyesterového ovíjeného sklolaminátu
s horním víkem o průměru 400 mm, manometrem, ručním ventilem na vypouštění vody
a automatickým odvzdušovacím ventilem.
INVESTOR:
MĚSTO OSEK
IČ: 00266558

REKONSTRUKCE TECHNOLOGIE
POPIS: Dodávka a montáž desky MaR (DCM pro měření volného a vázaného chloru),
pískového ltru, tepelného čerpadla na ohřev vody, UV lampy a dále instalace části
potrubí včetně elektorozvodů pro bazénovou technologii.

INVESTOR:
JEDLIČKŮV ÚSTAV A ŠKOLY
IČ: 70873160

ROK 2015

