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WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Przykrycia solaryczne deLUX

Im bardziej ciemna folia, tym lepiej dla Twojego basenu! Mniej światła w wodzie to gorsze 

warunki dla rozwoju glonów. Eleganckie i perfekcyjnie wykonane przykrycie 

basenowe ze sztywnej folii LDPE o grubości 400 mikronów. Na powierzchni 

posiada liczne komórki (pęcherzyki) powietrzne, zapobiegające stratom 

ciepła i ułatwiające nagrzewanie się wody. Przy nieogrzewanych 

basenach, folia umożliwia podniesienie temperatury wody 

o około 6 stopni. Przykrycie znacznie zmniejsza parowanie 

wody, co ma istotne znaczenie dla basenów krytych, gdzie jest ono 

niezbędne. Przyczynia się do mniejszego zabrudzenia wody w przypadku basenów 

zewnętrznych. Folia złączona jest ze sobą na określony wymiar w kształcie 

prostokąta, który można łatwo dociąć do wymiarów basenu. Dostarczane są 

4 gotowe wymiary, tak aby ekonomia zakupu była na najwyższym poziomie. 

Można też zamówić przykrycie w dowolnej długości (pełne metry).

Ręczne rolki zwijające

Rolka zwijająca Olympic

Ułatwiają zwijanie i rozwijanie solarycznych przykryć basenowych. Trwałość rolek zależy od materiału, z którego są

wykonane i od sposobu użytkowania. Rolki posiadają w komplecie paski do mocowania folii solarycznej.

Wszystkie rolki mają aluminiowe rury zwijające, dopasowywane do szerokości basenu.

Ręczna rolka w kolorze białym. Statywy z tworzywa ABS, aluminiowe rury zwijające, łączone teleskopowo. Paski są

mocowane do rury wkrętami, a z folią solaryczną łączone są za pomocą specjalnych mocowań.

Rury można w łatwy sposób przenosić, a statywy demontować. Wersja do 5 m ma 3 rury aluminiowe, po 2 m każda.

Dzięki temu, koszt transportu jest niski i łatwo je przewozić.

folia 4 x 8m deLUX kod 00048

folia 4 x 10m deLUX kod 00050

folia 5 x 10m deLUX kod 00057

folia 5 x 12m deLUX kod 00058

W dowolnej długości (pełne metry): 

szerokość 3 m  kod 00090lux3

szerokość 3,5 m kod 00090lux3,5

szerokość 4 m  kod 00090lux4

szerokość 5 m kod 00090lux5

szerokość 6 m kod 00090lux6

nazwa   kod

rolka Olympic do szer. 5 m 00101

rolka Olympic do szer. 6 m 00100

Folia deLUX niebieska     
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