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ExendedPool + Pregrinjalo "SolarCover Plus"
Celovita rešitev: zidan bazen s folijo DLW,

zidaki, obrobo, strojnico ter pregrinjalom

Komplet odlikuje hitra in enostavna izvedba ter zagotavlja nižje gradbene stroške
izbira vrhunske opreme po nemških smernicah

Komplet ExtendedPool - ''SolarCover Plus'', ker je:
- za 40% manj potrebnih gradbenih del
- za 50% manj nepredvidenih situacij pri izgradnji bazena
- Vrhunska rešitev za zahtevne
- izolacija vodne površine
- izkoriščanje sončnega ogrevanja

Komplet ExtendedPool – "SolarCover Plus"
- Stiroporni opažniki za izgradnjo sten bazena
z inovativnimi rešitvami za gradnjo

- Lestev INOX s 4 nastopi - razširjena
- Oprema bazena - Extended
Skimerji ŠIROKI, več šob, talni odtok, cevna povezava
do strojnice v neposredni bližini bazena.

- Filtrirna naprava - Extendet
s poliesterskim peščenim filtrom ter varčno
črpalko. FIBALON polimerni filtrirni medij
Funkcionalana cevna povezava v strojnici.
- Tesnilni sloj bazena - nemški način polaganja
PVC bazenska folija DLW, podložni filc,
montažni profil. 10 let garancije

ExtendedPool + Solarno Pregrinjalo
Dimenzije bazena

Cena brez DDV

1

6.0 x 3.0 x 1.5

2

7.0 x 3.5 x 1.5

3

8.0 x 4.0 x 1.5

4

9.0 x 4.0 x 1.5

5

10.0 x 4.0 x 1.5

6

10.0 x 3.0 x 1.5

7
8
9
10

12.0 x 3.0 x 1.5
14.0 x 3.0 x 1.5

9.552
10.515
12.289
12.910
13.835
12.822
14.067
15.176

Stopnice:

Kotne 4N

850

Stopnice: Polkrožne 1.25m
Stopnice v meri bazena. Doplačilo.

- Kamnita obroba TORO
bela, brez polaganja, impregnacija CARROPROTECT

- Montažna strojnica ECO, ni potrebe po izgradnji
obsežnega dodatnega prostora ob bazenu

- Pregrinjalo SolarCover Plus
ALU vozno navijalo in 500mikronska SolGuard Transparentna solarna folija, obrobljena
- Dodatno: Predpriprava za ogrevanje in dopolnjevanje vode
- Elektro zaščitna omarica za varno upravljanje z bazenom
- Pribor za ročno čiščenje in vzdrževanje bazena
- Kemikalije za začetek obratovanja
- Zagon bazena z navodili ter kemikalije

Doplačilo zafolijo
in konstrukcijo za
izgradnjo stopnic

OPCIJE

Reflektor

Protitok

Nivomat
Ogrevanje

pH regulacija

Elektroliza

Cena vključuje tudi:

Cena ne vključuje:

- vse potrebne prihode na gradbišče do 50 km
- dostavo vse opreme na gradbišče do 50 km
- načrte ter en operativni sestanek z gradbincem
- funkcionalna montaža bazenske opreme

- gradbenih in pripravljalnih del ter
dovodne in odvodne instalacije
- predvidene stopnje DDV

