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Vývoj aj výroba zimnej a bezpečnostnej plachty Skin EXTREM zodpovedá norme NF P 90-308. Je vyrobená z tkaniny vystuženej polyesterovými
vláknami potiahnutá je PVC vrstvou, kvality 600 g/m2 . Tento materiál sa vyznačuje extrémnou odolnosťou a súčasne zníženou váhou,
vynikajúcou priľnavosťou k bazénu a súčasne dlhou životnosťou.
Systém upevnenia s priehľadnými výstuhami, ktoré chránia plachtu pred poškrabaním na krajovkách, umožňuje inštalovať ju na všetky tvary
bazénov. Pritom vždy zostane napnutá. Centrálne umiestnený mriežkovaný žľab umožňuje rýchle odvedenie dažďovej vody.
Inštalácia plachty ponad bazén veľkosti do 90 m2 sa dá realizovať rýchlo a jednoducho .
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priame schody

pružina
PVC-vystuženie

PVC-vystuženie

*auf Fertigung und Material, für alle Herstellungsfehler im Rahmen der maximalen Größe.

Zimná aj bezpečnostná plachta

priehľadné
vystuženie

pevná kotva

ZÁRUKA*

popruh+ priehľadné
vystuženie

5

odtoková mriežka
pre dažďovú vodu

Jahre

max. 1 m

do pozornosti

popis

Maximaálne rozmery SKIN Extrem: 14,8 x
6,8 m (včetne schodov), aby zodpovedala
bezpečnostnej norme NF P 90-308 .

Technické údaje:
elastické PVC 600 g/m², vystužené polyesterovou tkaninou.
2500 N / 5 cm (tkanie), 2000 N / 5 cm (osnova).
270 N (v smere tkania a osnovy).
.U.V.-ochrana, fungicídne a antibakteriálne ošetrená.
šitie, zváraniet.
našitý popruh s priehľadným vystužením.
0,35 alebo 0,40 m, vždy podľa šírky krajovky.Ak sú ≥
0,30 m , musí byť presah 0,40 m , ak sú < tak 0,35 m

materiál
medza pevnosti
pevnosť pri roztrhnutí
ošetrenie
spracovanie
opracovanie na okrajoch
presah

Špeciálne vyhotovenia, ktoré vedú ku
zmene bezpečnostných zimných plachiet,
viacej nezodpovedajú norme. Vtedy sa pri
zmenách kotvení, dvojokách atď. účtuje
príplatok 15 % (EA MMHI MA15).
Samotná plachta bez kotvení a bez
upevnenia: 4 % zníženie ceny(EA MMHI
MI4)

Súčasti placht:
• plachta / pevné kotvy / pružiny / vak pre uskladnenie
výber zo 5 farebných odtieňov:

modrá/bl.šedá zelená/bl.šedá

mandlová/
bl.šedá

ceny

šedá/bl.šedá

kód

tmavošedá /
bl.šedá

tvar A
cena s DPH € na m²

popis

tvar B
cena s DPH € na m²

tvar C
cena s DPH € na m²

EA 4023
SKIN Extrem modrá/ bledošedá
26,20
29,40
32,80
EA 4024
SKIN Extrem zelená/ bledošedá
26,20
29,40
32,80
EA 4025
SKIN Extrem mandlová / bledošedá
26,20
29,40
32,80
EA 4026
SKIN Extrem šedá/ bledošedá
26,20
29,40
32,80
EA 4028
SKIN Extrem tmavošedá /bledošedá
26,20
29,40
32,80
EA 4039
vystuženie pre filtračný blok* podľaNormy NF P 98-308
84,00
EA 4041
paušál pre vyhotovenie podľa šablóny (Netto cena bez DPH)
84,00
štandardné prevedenie (iné tvary a prevedenie na dotaz) - výpočet na minimálne = 20 m2. *pri ktorých blok vyčnieva < 5 cm ponad
krajovky (po dohode a povolení projekčnej kancelárie výrobcu).
príplatok € / m2

popis
EA 4013
EA 4040

verzia s výsuvnými kotvami, hliník Ø 10
verzia s kotvami do dreva a šroubami

3,50
6,50
Albigès

