
pH – Minus | pH – Minus cena Kč €

911220150 C pH – Minus 1,5 kg, granulát
pH – Minus 1,5 kg, granular 6 1,50 155,-

911220500 C pH – Minus 5 kg, granulát
pH – Minus 5 kg, granular 5,00 381,-

911221500 C pH – Minus 15 kg, granulát
pH – Minus 15 kg, granular 15,00 1 018,-

911222500 C pH – Minus 25 kg, granulát, baleno v pytlích
pH – Minus 25 kg, granular, packed in bags 25,00 1 327,-

91122350T C pH Minus 35 l
pH Minus 35 l 35,00 1 234,-

pH – Plus | pH – Plus cena Kč €

911210100 C pH – Plus 1 kg, prášek
pH – Plus 1 kg, powder 6 1,00 122,-

911210300 C pH – Plus 3 kg, prášek
pH – Plus 3 kg, powder 3,00 307,-

911210500 C pH – Plus 5 kg, prášek
pH – Plus 5 kg, powder 5,00 407,-

911211000 C pH – Plus 10 kg, prášek
pH – Plus 10 kg, powder 10,00 761,-

91121350T C pH Plus 35 l
pH Plus 35 l 35,00 1 748,-

Alkalita | Alkalinity cena Kč €

911400100 C Alkalita 1 kg, zvyšuje alkalitu
Alkalinity 1 kg, raises alkalinity 6 6,00 175,-

• Bazénová chemie – A regulace hodnoty pH
Bez optimálně nastavené hodnoty pH není možné správně pečovat
o bazénovou vodu. Ideální rozmezí hodnoty pH se pohybuje mezi 
7,0–7,4. Jedině při správné hodnotě pH fungují přidané přípravky
optimálně a ideálně ošetřují bazénovou vodu. Voda při nesprávném pH
může být korozivní nebo dráždivá. Hodnota pH je základ pro další
údržbu bazénové vody. Hodnota pH by měla být kontrolována
minimálně jednou týdně.

Without optimal pH is impossible to correctly care about swimming
pool water. The Ideal pH range is between 7.0 to 7.4. When the ideal
pH is set, another chemical products works correctly in the swimming
pool. Water with wrong pH can be corrosive or irritant. pH level should
be checked minimaly once per week.

Přípravek ke snížení hodnoty pH
na optimální rozmezí 
6,9–7,4.

Product for reduce of the pH to
optimal range between 
6.9 to 7.4.

• pH – Minus• pH – Minus

Přípravek ke zvýšení hodnoty pH
na optimální rozmezí
6,9–7,4.

Product or increase of the pH to
optimal range between
6.9 to 7.4.

• pH – Plus• pH – Plus

Slouží ke stabilizaci pH a snížení
spotřeby pH přípravků. Zvyšuje
účinnost chlóru. Používá se i při
bezchlórových úpravách.

Serves for stabilisation of pH
and reduction of pH
consumption. Increased
effectiveness of chlorine can be
used with non-chlorine water
tretments.

• Alkalinity• Alkalita

• Chemical products – A products for pH regulation
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A – Regulace hodnoty pH
A – Products for pH regulation
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