
 A TÖMÖR POLYCARBONÁT

 

HOGY A JÖVŐBEN NE ÉRJE MEGLEPETÉS… 
MEDENCEFEDÉST KIZÁRÓLAG POLYCARBONÁT ÜVEGEZÉSSEL VÁSÁROLJON! TÖRHETETLEN, ÜTÉSÁLLÓ, KARCÁLLÓ 

 

BEVONATTAL!

 

A TÖMÖR POLYCARBONÁT
  - JÓL BÍRJA A HŐMÉRSÉKLETVÁLTOZÁST

  - KIVÁLÓAN VÁKUUM-FORMÁZHATÓ
 - NAGY MECHANIKAI- ÉS VEGYSZERÁLLÓSÁGGAL RENDELKEZIK!

 

- KIVÁLÓ ÁTLÁTSZÓSÁGGAL RENDELKEZIK

 

A TÖMÖR POLYCARBONÁT-LEMEZEINK TULAJDONSÁGAI: 

 

• TÖRHETETLEN, ÜTÉSÁLLÓ 

 

• MEGNÖVELT KARCÁLLÓSÁG 

 

• UV-STABILIZÁLT 

 

• VASTAGSÁG: 4 MM 

 

• STANDARD SZÍNEK: VÍZTISZTA, KÉK 

 

EZÉRT ÓVAKODJON A GYENGÉBB MINŐSÉGŰ SAN-LEMEZTŐL!



optic

Extra alacsony, a szélességtől függően 45-70 cm magas, tájba 
simuló, kosárgörbe keresztmetszetű, 3 mm-es polycarbonat 
üvegezéssel készített medencefedés típus. Maximum 6,0 m 
sín-külső szélességig gyártjuk. A vízfelület teljes hosszának 
és szélességének kihasználása érdekében javasoljuk a 
minimum szegmenshossznyi sínhosszabbítást, hogy a fedés 
teljesen letolható legyen a medencéről.
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thermo

A vásárlók körében legkedveltebb, kosárgörbe 
keresztmetszetű alacsony fedés 10 mm-es légkamrás- vagy 
4 mm-es tömör polycarbonat-lemez üvegezéssel. A medence 
fedett állapotban úszásra tökéletesen és kényelmesen 
használható.
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super

Körív keresztmetszetű fedés, amelyről formája miatt télen 
a hó könnyedén lecsúszik. A fedés alatt nem csak úszni, 
hanem labdázni is lehet. 10 mm-es légkamrás- vagy 4 mm-
es tömör polycarbonat-lemez üvegezéssel. 
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super plus

A magasított előtér (belülről járható első vagy első 
kettő elem) után körív keresztmetszetű fedés, 10 mm-
es légkamrás- vagy 4 mm-es tömör polycarbonat-lemez 
üvegezéssel. A magasított előtér alatt elhelyezhet asztalt, 
székeket vagy nyugágyat, és kényelmesen átöltözhet, vagy 
akár zuhanyozhat is.
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relax mini

Rövidített magasságú, egyenes oldallal lévő kosárgörbe keresztmetszetű fedés, 
10 mm-es légkamrás- vagy 4 mm-es tömör polycarbonat-lemez üvegezéssel. 
A közkedvelt kosárgörbe keresztmetszetű fedés kissé megemelt oldallal, a magas 
peremmel vagy magasabb korláttal rendelkező medencékhez ajánljuk.
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relax

Magas építésű, kosárgörbe keresztmetszetű 
fedés, 10 mm-es légkamrás- vagy 4 mm-
es tömör polycarbonat-lemez üvegezéssel. 
A medence így a fedés alatt is kényelmesen 
körbejárható.
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fun

Egyik oldalon magasított, kosárgörbe 
keresztmetszetű aszimmetrikus fedés, 10 
mm-es légkamrás- vagy 4 mm-es tömör 
polycarbonat-lemez üvegezéssel. A magasított 
oldalon felül lekerekített, szemet gyönyörködtető 
formájú és fedés alatt is a medence az egyik 
hosszanti oldalán végigjárható.
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Dimensio

Aszimmetrikus keresztmetszetű fedés, 10 mm-es légkamrás- 
vagy 4 mm-es tömör polycarbonat-lemez üvegezéssel. 
Az egyenes oldalon felül sarokprofil erősítéssel fedés alatt 
is a medence az egyik hosszanti oldalán végigjárható.
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