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ExtendedPool + Streha ''Elegance Plus''
Celovita rešitev: zidan bazen s folijo DLW, zidaki, obrobo, strojnico ter streho 

Komplet odlikuje hitra in enostavna izvedba ter zagotavlja nižje gradbene in tekoče stroške!

        izbira opreme po nemških smernicah
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Doplačilo za polkrožne stopnice v meri bazena

OPCIJE

Reflektor Protitok

Nivomat

Ogrevanje PoolManager UV sterilizacija

PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO TISKARSKIH NAPAK EP 3/4

Najboljša rešitev za 

kontinentalno 

ExtendedPool + Streha Elegance

Dimenzije bazena Cena brez DDV

6.0 x 3.0 x 1.5 15.998

7.0 x 3.0 x 1.5 17.335

8.0 x 3.5 x 1.5 19.778

9.0 x 3.5 x 1.5 21.113

10.0 x 3.75 x 1.5 23.377

6
Stopnice: Polkrožne

500
r: 1.25m 4 nastopi  

Komplet Extended Pool – ''Elegance Plus''

- Stiroporni opažniki za izgradnjo sten bazena
z inovativnimi rešitvami za gradnjo

- Konstrukcija za izgradnjo kotnih stopnic 

s štirimi nastopi hitra izgradnja 

- Oprema bazena - Extended
Skimerji ŠIROKI, več šob, talni odtok, cevna povezava 

do strojnice v neposredni bližini bazena

- Filtrirna naprava - Extended
s poliesterskim peščenim filtrom  ter varčno  Pentair

črpalko.  FIBALON polimerni filtrirni medij
Funkcionalana cevna povezava v strojnici

- Tesnilni sloj bazena in stopnic nemški način polaganja

PVC bazenska folija DLW , protizdrsna za stopnice, 
podložni filc, montažni profil. 10 let garancije

- Kamnita obroba TORO

bela gladka, brez polaganja, impregnacija CARROPROTECT  

- Montažna strojnica COMPACT, izolirana in zračena, 
pogoji za delovanje opreme čez celo leto, pohoden pokrov

zmanjša gradbene in vzdrževalne stroške

- Elektro zaščitna omarica za varno upravljanje z bazenom
- Dodatno: predpriprava za ogrevanje in dopolnjevanje vode

- Streha za bazen ELEGANCE Plus 

Prozorna streha vizualno ne pokvari vrta. 
Komfortne tirnice + 3m, stranska drsna vrata, ključavnice

- Pribor za ročno čiščenje in vzdrževanje bazena
- Kemikalije za začetek obratovanja

Cena vključuje tudi: 
- 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 in strehe
(brez   priklopa na električno omrežje)

Cena ne vključuje:
- gradbenih in pripravljalnih del ter 
dovodne in odvodne instalacije

- sestavljanja in montaže strehe
- predvidene stopnje DDV

Komplet Extended Pool - "Elegance Plus", ker je:

- za 40% manj potrebnih gradbenih del
- za 50% manj nepredvidenih situacij pri izgradnji bazena
- primerna rešitev za kontinentalno podnebje

- podaljšanje kopalne sezone za 3-4 mesece brez 
dodatnega ogrevanja

- vrhunska rešitev za zahtevne
- zagotavljena varnost otrok pred padcem v vodo
- 90% manj čiščenja bazena
- 75% nižji tekoči in vzdrževalni stroški


