Tyčové plachty

Séria EASY

navíjacia kľuka

ochrnný krytuﬀer
Schutzpuﬀer
odtokový otvor
3 nerezové napináky

napínací systém
na tyči
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Séria EASY
EASY Light
3

NF P

ZARUKA

NORMA NF
P 90-308

Jahre

Produkt
Najľahší a
najekonomickejší

Popis
Doplnok

Použitie:
Od 2 m x 2 m do 5 m x 10 m (rozmery bazéna).
Pravohlý tvar tejto plachty sa dá použiť prakticky na všetky tvary bazénov.

• ROLLTROT2® DUO.

Montáž:
Veľmi rýchla so 6 vŕtaniami pri plachte rozmerov 5,50 x 10,50 m.
Funkcie:

napínací
rolovanie s prenášaciou
mechanizmus na tyči
kľukou len sprava

• napínací remeň s rýchloodopnutím.

Technické údaje:
Elastický PVC 580 g/m², vystužený polyesterovou stredovou vrstvou.
2500 N / 5 cm (tkanie), 1800 N / 5 cm (osnova).
250 N (v smere tkania a osnovy).
U.V.-ochrana, fungicídom a antibakteriálne ošetrená.
1 Kg/m2
25 cm po celom obvode hrany bazéna.

tyčové plachty

materiál
medza pevnosti
pevnosť proti roztrhnutiu
ošetrenie
váha tyčovej plachty:
presah

Súčasti plachty:
• 1 tyčová plachta a príslušenstvo
• 1 prenosná kľuka.
Farby:

•
•
•
•

Set snehovej ochrany
ochranný bežec.
set proti zdvihnutiu
odnímateľný odrol.popruh

modrá/slon.kosť zelená/slon.kosť

ceny

Do pozornosti
S dodatkovou investíciou je
jednoduché navinutie pomocou
jedinečného motorového systému
ROLLTROT2®.

kód

cena bez DPH v
€ na m²

popis

EA 4400
EA 4399
EA 4433
EA 4422
EA 4423

EASY Light modrá/ slonová kosť
EASY Light zelená / slonová kosť
príplatok pri plachte menšej ako 20 m² plochy (paušál)
priame schody na širšej strane EASY Light (cena za ks) ≤ 3 x 1,5 m
priame schody na dlhšej strane EASY Light (cena za ks) ≤ 3 x 1,5 m

EA 4439
EA 4473
EA 4473D
EA 4440P

prispôsobenie pre filtračný blok bez krajoviek**
popruh s nerezovým rýchloodopínacím systémom (cena za kus)
odnímateľný odrolovací popruh
ROLLTROT2® DUO ak sa predáva spolu s plachtou

39,60
39,60
100,00
328,30
417,20
181,60
16,50
25,00
540,00

faktúruje sa od minimálne 10 m².
odporúčaná predajná cena bez DPH pre ROLLTROT2®.
*** pri ktorom vyčnieva blok < 5 cm nad krajovky (po predchádzajúcom odsúhlasení s projekčným oddelením výrobcu).
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