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Séria EASY

Systém zadržania listov, systém proti nadvihnutiu

Odopínací odrolovací popruh
(keď sa plachta zroluje, popruh sa dá
jednoduchoodložiť nabok).

lišty proti oderu+ PVCspevnenie

po dĺžke navarený
spevňovací pás

navíjacia kľuka

3 Edelstahl-Spannschlösser
napínací mechanizmus na
popruhu so systémom rýchleho
odháknutia
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systém zadržania listov,
systém proti nadvihnutiu

Exk

odtokový otvor

popopruh s bežným
rýchloodopínacím
mechanizmom
materiál SUPERBLACK Evolution

Pools 2019

Séria EASY
EASY Top
NF P

GARANCCIA

NORMA NF
P 90-308

Popis

Produkt
Bezpečnosť, kvalita,
trvácnosť. Nanajvýš
exkluzívne tyčové
plachty.

Použitie:
Pre bazény rozmerov od 2 m x 2 m do 6 m x 12 m.
Vďaka svojmu pravouhlému tvaru a pri použití ochranných puzdier pri prestupoch
tyčí dá sa použiť prakticky na všetky štandardné aj špeciálne tvary bazénov.
Montáž:
Jednoducho a rýchlo len 6 vŕtaní (viď tabuľka vedľa)
pri plachte s rozmermi 5,50 x 12,50 m.

veľkosť plachty
plachta ≤ 5,50 x 12,50 m
plachta > 5,50 x 12,50 m

• zabraňujú rastu rias vďaka
exkluzívnej tkanine
SUPERBLACK Évolution.
• po dĺžke majú navarený popruh
• majú predĺženú životnosť vďaka
okrajom odolným voči oderu.
• plachty sú odolné voči
pretrhnutiu vďaka navareným
spevneniam pri prestupoch tyčí.
• bazén je nielen v zime, ale aj
počas leta úplne chránený pred
znečistením listami aj vďaka
systému proti nadvihnutiu.
• majú veľmi praktický systém
rýchleho upevnenia.
• výhodou je nízky počet úchytov.

vŕtania
6
10

Funkcie:

napínací prevedenie navarené
mechanizmus
s
spevnenia
na tyči
navarenými na miestach
popruhmi
prestupu
tyčí

okraj
systém
materiál
rolovanie
rýchlo odnímateľný
odolný voči
zadržania
SUPERBLACK
pomocou
upevňovací popruh
oderu
listov a systém Evolution
prenosnej kľuky popruh
proti
zlava aj sprava
nadvihnutiu

Technické údaje:
materiál
medza pevnosti
pevnosť proti roztrhnuti
ošetrenie
váha tyčovej plachty:
presah

Elastický PVC 600g/m², vystužený polyesterovou stredovou vrstvou
2500 N / 5 cm (tkanie), 2000 N / 5 cm (osnova).
270 N (v smere tkania aj osnovy).
U.V.-ochrana, fungicídom a antibakteriálne ošetrená.
1,1 Kg/m2.
25 cm po celom obvode hrany bazéna (30 cm na požiadanie).

Súčasti plachty :
• 1tyčová plachta a príslušenstvo
• napínacie popruhy s rýchloodopínaním.
• 1odnímací odrolov.popruh

Tyčové plachty

4

Jahre

Doplnky
• ROLLTROT2® DUO.

• 1 prenosná kľuka alebo 2, ak je plocha
bazéna > 50 m2.

Farben:

modrá/st.šedá zelená/st.šedá mandľová/
strieborno šedá

šedá/st.šedá tmavošedá/
strieborno šedá

• Systém snehovej ochrany.
• systém proti zdvihnutiu.
• systém ochrany proti oderu.

Do pozornosti
S dodatkovou investíciou je jednoduché
navinutie pomocou jedinečného
motorového systému ROLLTROT2®.
Pozor, nie je vhodný pre plachty
rozmerov > 5,50 x 12,00 m príp. 6,00 x
11,50 m.

Kde nájdete ...
Demo-Video systému rýchleho
upevnenia www.albiges.com

Ceny
kód

cena bez DPH.
v € na m²

popis

EA 4401
EA 4402
EA 4403
EA 4414
EA 4459
EA 4433
EA 4420
EA 4421

EASY Top modrá / striebornošedá
EASY Top mandľová / striebornošedá
EASY Top zelená / striebornošedá
EASY Top šedá / striebornošedá
EASY Top tmavošedá / striebornošedá
príplatok pri plachte menšej ako 20 m² plochy (paušál)
priame schody na širšej strane EASY Top (cena za ks) 3 x 1,5m
priame schody na dlhšej strane EASY Top a vhodný náhradný profil krajovky (cena za kus) ≤ 3 x 1,5 m

EA 4438
EA 4439
EA 4440P

prispôsobenie pre filtračný blok s krajovkami
prispôsobenie pre filtračný blok bez krajoviek**
ROLLTROT2®DUO ak sa predáva spolu s plachtou

55,80
55,80
55,80
55,80
55,80
100,00
365,70
450,50
181,60
181,60
540,00

faktúruje sa od minimálne 10m²..
odporúčaná predajná cena bez DPH preROLLTROT2®
***pri ktorom vyčnieva blok<5cmnad krajovky(po predchádzajúcom odsúhlasení s projekčným oddelením výrobcu)
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