
KATALOG VÝROBKOV  2017

Ťažké vystužené bazénové fólie a príslušenstvo



„Ťažké vystužené bazénové fólie sú naša vášeň a 
naša hlavné pole pôsobnosti. Ako jediný výrobca 
fólií na svete sa na tento trh špecializujeme a 
pod značkou ELBEblue LINE ponúkame špičkovú
kvalitu. Zákazníci vo viacej ako 50 krajinách oceňujú 
naše know-how, našu kvalitu, naš partnerský spo-
lupracovný vzťah a naše výrobky „made in Germany“.
Tešíme sa, že Vám môžme predstaviť nový katalóg 
našich výrobkov pre rok 2017. Týmto Vám ponúkame 
prehľad o našom širokom sortimente výrobkov aby 
sme Vám umožnili jednoducho a rýchle sa v ňom 
orientovať. 

Tešíme sa na Vaše objednávky.“

Michael Schumann CEO
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ELBEblue LINE tkaninou vystužené bazénové fólie povrchovo upravené

elite® je náš prémiový produkt v sortimente. Tkaninou vystužené bazénové fólie majú jedinečnú povrchovú úpravu, ktorá 
zabraňuje prenikaniu opaľovacích krémov, kozmetických výrobkov a iných chemikálií ako napr. chlóru, ktoré sú najviac 
zodpovedné za farebné zmeny na fólii v bazéne a špeciálne v okolí pohybu hladiny vody. 

Svetová novinka:
Nielen vlastnosti elite® sú jedinečné, ale aj pri výrobe sa použili nové štandardy. Elite je prvá tkaninou vystužená 
bazénová fólia vyrábaná bez ftalátov, teda je najzdravšou bazénovou fóliou na trhu. 

4  |  ELBEblue LINE tkaninou vystižená bazénová fólia Elite

 sklad.sortiment        s ohľadom na podmienky záruky.

Hrúbka   1,5 mm          Dĺžka role   25 m          Šírka   1,65 m          Balenie   8 na palete

PHTHALATFREI

Grey Rock 798

Pol.- č.       2001073

Arctic white 180

Pol.- č.      2001071

Sand Beach 179

Pol.- č.      2001070

Blue Sky 602

Pol.- č.       2001069

Deep Sea 603

Pol.- č.       2001068

odolnosť voči fľakom a odolnosť voči chlóru - záruka 5 rokov
záruka na vodotesnosť 15 rokov



ELBEblue LINE tkaninou vystužené bazénové fólie so štrukturovaným povrchom Island Dreams  |  5   

ELBEblue LINE tkaninou vystužené bazénové fólie potlačené štruktúrovaným povrchom             
Ďalšia novinka v sortimente je : Island Dreams. Sú to tkaninou vystužené bazénové fólie s unikátnym vzhľadom, návrh 
ktorého bol inšpirovaný povrchom morských pláží. Použitím razenia sa vytvorila štruktúra, ktorá je jedinečná nielen 
svojim vzhľadom, ale aj pocitom pri dotyku. Island Dreams sa ideálne hodí pre vystlanie bazéna pre svoj vzhľad, 
tvarovú stálosť aj odonosť. 

Island Dreams sa dá použiť aj ako protišmyková, pretože spĺňa kritériá odolnosti proti šmyku triedy C.  

Hrúbka    1,5 mm          Dĺžka role   20 m           Šírka  1,60 m          Balenie   8 na palete

Bali
Pol.- č.   2001047

Capri
Pol.- č.       2001048

Hawaii
Pol.- č.       2001050

Tahiti
Pol.- č.       2001049

  skladový sortiment      

záruka vodotesnosti 15 rokov trieda protišmykovosti C



6  |  ELBEblue LINE tkaninou vystužené bazénové fólie SBG 150

SBG 150
ELBEblue LINE tkaninou vystužené bazénové fólie 

SBG-bazénové fólie sú vhodné na novostavbu, ale aj špaciálne pre sanáciu existujúcich bazénov.
Je to jedno, či je podkladom dlaždica, betón, kov, plast alebo drevo – SBG-150-bazénové fólie
môžu byť položené na každom únosnom podklade. Ponad ochrannú a oddeľovaciu vrstvu z
geotextílie je možné jednoducho a rýchlo navariť pásy fólie a vytvoriť tak bezšpárový, homogénny a
100% vodotesný povrch.

Hrúbka    1,5 mm          Dĺžka role  25 m          Balenie    8 ks na palete

šírka 1,65 m 2,00 m

Pol.-Č.  2000045  2000047

šírka 1,65 m 2,00 m

Pol.-Č.  2000061  2000063

šírka 1,65 m 2,00 m

Pol.-Č.  2000403  2000404

šírka 1,65 m 2,00 m

Pol.-Č.  2000405  2000406

šírka 1,65 m 2,00 m

Pol.-Č.  2000529  2000528

šírka 1,65 m 2,00 m

Pol.-Č.  2000579 –

šírka 1,65 m 2,00 m

Pol.-Č.  2000057  2000058

šírka 1,65 m 2,00 m

Pol.-Č.  2000073  2000072

Biela 104

Adria modrá 604

Bledomodrá 687Piesková 153

Antracitová 782

Čierna 809

Tyrkysová 500

Šedá 765

  sklad.sortiment         nie je skladový sortiment, výroba možná od 5 Paliet (40 rolí/1650m2)

záruka vodotesnosti 10 rokov



ELBEblue LINE tkaninou vystužené bazénové fólie s povrchovou ochrannou vrstvou SBG 150 SUPRA  |  7   

SBG 150 SUPRA
ELBEblue LINE tkaninou vystužené bazénové fólie povrchovo upravené

Fólie SBG 150 SUPRA sú tkaninou vystužené bazénové fólie s vysokokvalitnou povrchovou
ochrannou vrstvou proti vzniku fľakov a vyblednutiu farebného odtieňa.

Hrúbka   1,5 mm        Dĺžka role   25 m       Balenie      8 na palete

šírka 1,65 m 2,00 m

Pol.-Č.  2000049  2000048

šírka 1,65 m 2,00 m

Pol.-Č.  2000410  2000409

šírka 1,65 m 2,00 m

Pol.-Č.  2000052  2000053

šírka 1,65 m 2,00 m

Pol.-Č.  2000051  2000054

šírka 1,65 m 2,00 m

Pol.-Č.  2000786  2000910

šírka 1,65 m 2,00 m

Pol.-Č.  2000961 –

Biela 104

Adria modrá 604

Bledomodrá 687Piesková 153

Antracitová 782

Šedá 765

  sklad.sortiment    

záruka vodotesnosti 10 rokov



8  |  ELBEblue LINE tkaninou vystužené bazénové fólie s potlačou, povrchovo upravené SBGD 160 SUPRA

SBGD 160 SUPRA
ELBEblue LINE tkaninou vystužené bazénové fólie s potlačou, povrchovo upravené

Fólie SBGD 160 SUPRA sú vzorom potlačené tkaninou vystužené bazénové fólie s vysokokvalitnou
povrchovou ochrannou vrstvou proti vzniku fľakov a vyblednutiu farebného odtieňa.

Hrúbka    1,6 mm        Dĺžka role 25 m          Balenie   8 na palete

šírka 1,65 m

Pol.-Č.  2000787

šírka 1,65 m

Pol.-Č.  2000984

šírka 1,65 m

Pol.-Č.  2000776

šírka 1,65 m

Pol.-Č.  2000777

šírka 1,65 m

Pol.-Č.  2000939

šírka 1,65 m

Pol.-Č  2001007

White Pearl 920/23 Sand Pearl 920/24

Black Pearl 920/21

séria URBAN 

séria ART

Blue Pearl 920/22

Silver Lagoon 1123/03 Silver Black 1123/05 

  sklad.sortiment    

šírka 1,65 m

Pol.-Č.  2000749

šírka 1,65 m

Pol.-Č.  2000759

šírka 1,65 m

Pol.-Č.  2000951

šírka 1,65 m

Pol.-Č.  2000760

Mramorová modrá 920/20

Mozaika modrá 1123/01 Mozaika piesková 1123/02

Mozaika šedá  1123/04

záruka vodotesnosti 10 rokov



šírka 1,65 m

Pol.-Č.  2000772

Adria modrá 604

šírka 1,65 m

Pol.-Č.  2000767

Šedá 765

šírka 1,65 m

Pol.-Č.  2000769

Tyrkysová 500

šírka 1,65 m

Pol.-Č.  2000765

Biela 104

šírka 1,65 m

Pol.-Č.  2000770

Čierna 809

šírka 1,65 m

Pol.-Č.  2000766

šírka 1,65 m

Pol.-Č.  2000790

Mozaika modrá 1123/01

šírka 1,65 m

Pol.-Č.  2000768

Bledomodrá 687Piesková 153

šírka 1,65 m

Pol.-Č.  2001076

Deep Sea 603/612

šírka 1,65 m

Pol.-Č..  2001078

Sand Beach 179/612

šírka 1,65 m

Pol.-Č.  2001077

Blue Sky 602/612

šírka 1,65 m

Pol.-Č.  2001079

Arctic White 180/612

šírka 1,65 m

Pol.-Č.  2001080

Grey Rock 798/612

šírka 1,65 m

Pol.-Č.  2000771

Antracitová 782

Elite protišmykové fólie

ELBEblue LINE textíliou vystužené protišmykové fólie STG 200  9   

STG 200
ELBEblue LINE tkaninou vystužené bazénové fólie protišmykové

Žiadne pošmyknutie. Bazénové fólie STG 200 Antislip sa postarajú svojou štruktúrou povrchu o bezpečnosť
pohybu na schodoch, stupňoch, detských plážových častiach a prechodových mostíkoch. S našou STG 200 
spĺňame najvyššie nároky a štandardy na ochranu pred pošmyknutím. Potvrdzuje to získaná trieda C,
certifikované podľa  DIN 51097 ako aj DIN EN 13451. Tieto vysokokvalitné tkaninou vystužené bazénové fólie sú
preto používané vo verejne prevádzkovaných, exterérových, hotelových aj exkluzívnych privátnych bazénoch.

  sklad.sortiment    

Hrúbka   1,5 mm         Dĺžka role  10 m          Balenie   15 na palete

záruka vodotesnosti 10 rokov

záruka vodotesnosti 15 rokov



10  |  ELBEblue LINE bazénové bordúry a označenie dráh

Pol.-Č. 2100400

Mosaika modrá     
Pol.-Č.   2100398

Mosaika terracotta
Pol.-Č.  2100399

Unicolor šedá
765 Pol.-Č.  2100407

Unicolor modrá
687 Pol.-Č.  2100405

Unicolor piesková
153 Pol.-Č.  2100404

Unicolor biela 104

Pol.-Č. 2100406

Modrý surf
Pol.-Č.   2100408

ELBEblue LINE bazénové bordúry

Ultimate bordúry sú inovované povrchovou úpravou, ktorá mé perfektnú odolnosť voči zašpineniu v okolí pohybu
hladiny vody, tzv.linky, ktoré spôsobujú opaľovacie krémy, kozmetické produkty a chemikálie. 

Ultimate bordúry sú ideálnym riešením pre skrášlenie murovaných bazénov všetkých veľkostí a tvarov v interiéri aj v
exteriéri, aj pri stavbe aj pri renovácii.  Je to perfektný doplnok k bazénovým vystuženým fóliam. 

Bazénové bordúry

Hrúbka   1,2 mm         Dĺžka role  25 m          Výška  26 cm         Balenie   1 rola v kartóne

Ultimate Border montážna páska  

Hrúbka    50 mm         Dĺžka role  100 m          Balenie  od 1 kusu / 24 roliek v kartóne

Prosíme Vás o dodržanie inštalačného návodu Ultimate Border.

  pozrite si prosím naše záručné podmienky.

Označenie dráh

Hrúbka  1,5 mm         Dĺžka role   25 m          Výška   25 cm         Balenie   1 rola na kartón

pol.č:. 2100271

Čierna



ELBEblue LINE príslušenstvo pre profesionálnu pokládku   11   

Príslušenstvo
ELBEblue LINE príslušenstvo pre profesionálnu pokládku

Zálievka (tekutá fólia)

Striekacia fľaša

S našimi bazénovými fóliami môžu byť vystlané všetky vnútorné aj vonkajšie bazény každého tvaru a veľkosti. To platí
pre novostavby ako aj sanácie existujúcich bazénov z betónu, murovacích tvárnic, dreva, ocele, hliníka, polyesteru a
podzemných so spevnenými okrajmi so sklonom až do 60°.

Aby výstielka bazéna bola prevedená profesionálne, je nevyhnutne potrebné správne príslušenstvo k pokládke. Toto je
pre každého majiteľa bazéna dôležité.

Obsah   950 ml dóza          Balenie    6 dóz na balenie

obsah   500 ml          Balenie    5 ks / 10 ks na kartón

Farba Arctic White 180 Sand Beach 179 Deep Sea 603 Blue Sky 602

pol.č: 2100393 2100394 2100396 2100395

pol.č: 2100085

Farba Piesková 153 Bledomodrá 687 Adria modrá 604Tyrkysová 500

pol.č:  2100056 2100053 2100048 2100049

Farba Šedá 765 Antracitová 782 Čierna 809 Biela 104

pol.č:  2100046 2100154 2100190 2100054

platňa tabuľa tabuľa nerez V2A vonkajší uholnik vnútor.uholník prúžky

Farba modrá šedá modrá modrá modrá modrá

rozmery 2000 x 1000 mm 2000 x 1000 mm 2000 x 1000 mm 70 x 30 x 2000 mm 70 x 30 x 2000 mm 70 x 2000 mm 

balenie 1 paleta = 30 ks.

4 paleta = 120 ks. 

1 paleta = 30 ks.

4 paleta = 120 ks. 

1 paleta = 30 ks.

4 paleta = 120 ks. 

10 ks.

500 ks. 

10 ks.

500 ks.  

10 ks.

500 ks.  

pol.č: 2100063 2100078 2100346 2100068 2100067 2100071

Capri / Bali 177 Hawaii 797 Tahiti 796

2100385 2100386 2100390

ELITE

SBG 150, SBG 150 SUPRA, SBGD 160 SUPRA, STG 200

ISLAND DREAMS

hrúbka   1,2  mm          

Pofóliovaný plech

Farba

pol.č:.

Grey Rock 798

2100403



12  |  ELBEblue LINE �P �r�í�s�l�u �š�e �n �s�t�v�o � �p �r�e � �p �r�o �f�e �s�i�o �n �á �l�n �u � �p �o �k�l�á �d �k�u

� rozmer �z�m �e �r�y� � � � � � 20,3 mm  � � �  �

2 Balenie �0 �,�3 � �m �m �B �a �l�e �n �i� e �   po 200ks

� Pol. - č. 2100275

rozmer               2m 

Pol. - č.

2100286

�.Pol.-č.

2100285

rozmery 5 kg

Pol.�  - č.

2100397

rozmery         700 g

Pol. - č.

2100042

1000 ml balenie

Pol.�  - č.

2100039

rozmer            35 mm  

Balenie             200 ks

Pol. - č. 2100382

rozmer           9 mm x 25 m  

� Pol. - č.

2100294

� 300 g/m2 /2,0 mm)

.Pol.-č.2100061

� l�

Pol. -č. 2100062

Plastový profil biely

PVC� � upevňovací pásik �  biely

lepidlo na geotextíliu

Kontaktné lepidlo F 143

Zváracie médium THF

Príslušenstvo
ELBEblue LINE príslušenstvo pre profesionálnu pokládku

Upevňovací materiál

� Nabíjacie nity  krátke � N � a � t� :� k � a � c � i� e �  � n � i� t� y �  � d � l� h � é

� PVC - navárací pásik �  1,5 mm

Polyesterová textília 300 g, 2 x 

50 m odolná pre šrouby a prevŕtanie 

podľa DIN 4102 B2 

Polyesterová textília 500 g,

2 x 50 m odolná pre šrouby a

prevŕtanie podľa DIN 4102 B2500 

g/m2 (3,0 mm)y

Pol.č .2100358

Polyesterová textília 300 g,

1,5 x 50 m m odolná pre šrouby a

prevŕtanie podľa  DIN 4102 B2

rozmer 300 g/m2 /1,5 mm)

Nabíjacie nity  dlhé



ELBEblue LINE Príslušenstvo pre profesionálnu pokládku 13

Balenie od 1 / 4 / 10 ks

Pol.-Č. 2100197

Balenie od 1 / 4 / 10 ks

Pol.-Č. 2100199

Balenie od 1 / 4 / 10 ks

Pol.-Č. 2100201

Balenie od 1 / 4 / 10 ks

Pol.-Č. 2100354

Balenie od 1 / 4 / 10 ks

Pol.-Č. 2100202

valček 45 mm, jednoramenný

teplovzdušný zvárací automat 
230 V, 4000 W

Príslušenstvo
ELBEblue LINE Príslušenstvo pre profesionálnu pokládku

Vybavenie pre zváranie teplým vzduchom

Quick-S-electronic 230 V, 1500 W nasúvacia dýza 20 mm

kovový kufor



14  |  Kontakt na partnera

Udržateľnosť pre
lepšiu budúcnosť
Elbtal Plastics ako svetoznámy výrobca PVC fólií sa angažuje za 
udržateľnosť a šetrnosť k životnému prostrediu. Preto je členom VinylPlus 
a podporuje 10-ročný-program udržateľnosti VinylPlus, dobrovoľnej 
vlastnej zodpovednosti európskeho PVC-priemyslu k udržateľnému vývoju 
a ekologickej zodpovednosti počas celého cyklu životnosti PVC, lebo
PVC patrí k najviac používaným plastom, ktorý má podstatne vyššiu 
životnosť ako iné materiály a je preto najviac vhodné na znovu použitie.
Aktívne podporuje recykláciu PVC a zodpovedné a udržateľné 
podnikanie s PVC.

Spolu s VinylPlus chceme znížiť vplyv na životné prostredie pri výrobe
PVC, podporovať ekologicky šetrné používanie prísad a podporovať 
rozvoj systémov recyklácie PVC.

Špičková kvalita po
prvotriednej inštalácii
V vysokomodernom školiacom stredisku v Coswigu firma školí 
svojich zákazníkov na profesionálnu pokládku. V dvoch stupňoch 
získajú nevyhnutné poznatky aj manuálne zručnosti k odbornej
pokládke bazénových fólií Elbe.

Bližšie informácie u nášho zástupcu pre Slovensko www.watec.sk

Ak máte ďalšie otázky k produktom, prípadne ich chcete objednať, 
obráťte sa na Vášho dodávateľa www.watec.sk 





www.elbeblueline.com  |  www.ELBEpools.com  |  www.elbtal-plastics.de
dovozca a zástupca pre Slovensko : Watec, s.r.o. www.watec.sk

ELBTAL PLASTICS GmbH and Co. KG

Grenzstraße 9  |  01640 Coswig  |  Germany

rev. DE.2.23.17a


