
pás proti oderu

systém zadržania listov-
systém proti nadvihnutiu

Napínací systém zadržania listov je mechanizmus na dlhších stranách, ktorý chráni 
bazén v lete aj v zime pred špinou, prachom a inými nečistotami. Span

navarený lem po dĺžke

navíjacia kľuka

odtokový otvor

ínací napínací systém tyčius 

4 Edelstahl-Spannschlösser4 nerezové napináky
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navarené spevnenie
na prestupe tyče

Systém zadržania listov, systém proti naddvihnutiu



3
Jahre

NF P
GARANCIA NORMA NF 

P 90-308

 Popis
Použitie:
Od 2 m x 2 m do 6 m x 12 m (rozmery bazéna). Vďaka
ekonomickému pravouhlému tvaru prípadne šikmým 
rohom a systému ochranných púzdier sa dá plachta 
osadiť prakticky na všetky štandardné aj špeciálne 
tvary bazénov.

Montáž:
Veľmi rýchla pomocou 8 vŕtaní (viď tabuľka vedľa) pri
plachte rozmerov 5,50 x 12,50 m.

Funkcie:

Technické údaje:

materiál Elastický PVC 580 g/m², vystužený polyesterovou stredovou vrstvou
medza pevnosti 2500 N / 5 cm (tkanie), 1800 N / 5 cm (osnova).
pevnosť proti roztrhnuti 250 N (v smere tkania a osnovy).
ošetrenie U.V.-ochrana, fungicídom a antibakteriálne ošetrená.
váha tyčovej plachty: 1,1 Kg/m2.
presah 25 cm po celom obvode hrany bazéna (30 cm na požiadanie).

Súčasti plachty:
• 1 tyčová plachta a príslušenstvo
• 1 prenosná kluka alebo 2, ak je plocha bazéna > 50 m2.

Farby:

 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.
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 Produkt  

Neporovnateľný pomer 
cena / kvalita.
• zvárané pozdĺžne okraje
• predĺžená životnosť vďaka

lemom odolným proti oderu.
• Plachta je odolná voči 

roztrhnutiu vďaka navarenému 
zosilneniu pri prestupoch tyčí.

• Bazén je počas zimy, ale aj v lete
plne chránený vďaka systému 
zadržania listov a systému proti 
nadvihnutiu .

• menej kotvenia.

 Ceny

kód popis cena bez DPH v 
€ na m²

EA 4405 EASY First Évolution modrá / slonová kosť 47,80
EA 4406 EASY First Évolution mandľová / slonová kosť 47,80
EA 4407 EASY First Évolution zelená / slonová kosť 47,80
EA 4404 EASY First Évolution slonová kosť / slonová kosť 47,80
EA 4458 EASY First Évolution Terakota / slonová kosť 47,80
EA 4413 EASY First Évolution šedá / šedá 47,80
EA 4456 EASY First Évolution tmavošedá/ šedá 47,80
EA MMCB MA20 doplnkovo zrezané rohy EASY First Evolution (príplatok) +20%
EA 4433 príplatok pri plachte menšej ako 20 m² plochy (paušál) 100,00
EA 4422 priame schody na širšej strane EASY One (cena za ks) ≤ 3 x 1,5m 328,30
EA 4423 priame schody na dlhšej strane EASY One (cena za ks) ≤ 3 x 1,5m 417,20
EA 4438 prispôsobenie pre filtračný blok s krajovkami 181,60
EA 4439 prispôsobenie pre filtračný blok bez krajoviek** 181,60
EA 4473 popruh s nerezovým rýchloodopínacím systémom (cena za kus) 16,50
EA 4473D odnímateľný odrolovací popruh 25,00
EA 4440P ROLLTROT2®DUO ak sa predáva spolu s plachtou 540,00

rozmer plachty vŕtania
plachta ≤ 5,50 x 12,50 m 8
plachta > 5,50 x 12,50 m 10

Doplnky
• ROLLTROT2® DUO.

• napínací remeň s rýchloodopnutím.

• Systém snehovej ochrany.
• systém proti zdvihnutiu.
• systém ochrany proti oderu.
• odnímateľný odrolovací popruh

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

EASY First Évolution

modrá/sl.kosť zelená/sl.kosť mandlová / 
slon.kosť

sl.kosť/sl.kosť

šedá /šedá tmavošedá / 
šedá

Terakota /
slon.kosť

napínací 
mechanizmus na 

tyči

prevedenie so 
zvarenými 

okrajmi

navarené 
zosilnenia pri 
prestupoch 

tyčí

kraje 
odolné voči 

oderu

systém 
zadržania listov a 
systém proti 
nadvihnutiu

zošikmené 
rohy

rolovanie 
pomocou 

prenosnej kluky 
vzľava aj sprava
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