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Najboljša rešitev za
kontinentalno

StandardPool + Streha ''Elegance''

Celovita rešitev: zidan bazen s folijo Aqualiner, stiropornimi zidaki, obrobo ter STREHO
Komplet odlikuje hitra in enostavna izvedba, ki zagotavlja nižje gradbene stroške!
izbira opreme po francoskih smernicah

Komplet StandardPool -Elegance, 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
- zagotavljena varnost otrok pred padcem v vodo
- 75% manj čiščenja bazena
- 50% nižji tekoči in vzdrževalni stroški
- udobje za vso družino in plavanje v zaprtem bazenu

Komplet StandardPool – Elegance zajema:
- Stiroporni opažniki za izgradnjo sten bazena
z inovativnimi rešitvami za gradnjo

- Konstrukcija za izgradnjo kotnih stopnic
s štirimi nastopi hitra izgradnja

- Oprema bazena Standard
skimerji, šobe, talni odtok, cevi
- Montažna strojnica ECO, ni potrebe po izgradnji

StandardPool + Streha Elegance

dodatnega prostora ob bazenu. Pohoden pokrov, zračenje
Dimenzije bazena

Cena brez DDV

1

6.0 x 3.0 x 1.5

2

7.0 x 3.0 x 1.5

3

8.0 x 3.5 x 1.5

4
5

10.0 x 3.75 x 1.5

12.827
14.195
15.924
17.127
19.125

6

9.0 x 3.5 x 1.5
Stopnice: Polkrožne

- Filtrirna naprava
s poliesterskim filtrom in peskom ter varčno črpalko.
Funkcionalana cevna povezava v strojnici

- Tesnilni sloj bazena in stopnic
PVC bazenska folija Aqualiner, 10 let garancije

- Kamnita obroba EXPO 60x32x7cm
bela, brez polaganja

- Streha za bazen ELEGANCE
Prozorna streha vizualno ne pokvari vrta.
Komfortne tirnice + 3m, stranska drsna vrata, ključavnice
- Pribor za ročno čiščenje in vzdrževanje bazena
- Kemikalije za začetek obratovanja
- Zagon bazena z navodili ter kemikalije

500

r: 1.25m 4 nastopi

Doplačilo za polkrožne stopnice v meri bazena

OPCIJE

Reflektor

Protitok
Nivomat

Ogrevanje

pH regulacija

Elektroliza

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
(brez priklopa na električno omrežje)

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

PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO TISKARSKIH NAPAK
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