
BAZÉNOVÉ OBRUBY

POLARIS BAZÉNOVÉ OBRUBY

LEPIACA MALTA PLUS NA PRÍRODNÝ KAMEŇ 25 kg bal. Lspotreba: 1 balenie = cca 8 - 10 bm / lepidlo nanášať celoplošne 34,8629,05

CENNÍK

Polaris

FAREBNÁ ŠKÁLA

cenová
jednotka

hmot.
v kg
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s 
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L = tieto produkty sú skladom vo Wr.Neudorf (A). 
B1 / B2 / B3 / B4 = tieto produkty budú vyrobené na základe objednávky do 1 / 2 / 3 / 4 / týždňov.

 Ceny platia pri odbere zo závodu vo Wr.Neudorf v Rakúsku. 

PREVEDENIE BAZÉNOVEJ OBRUBY
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Polaris šedá melírovaná
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L

L

39,96

59,40

33,30

49,50       1 l flaša Fila W68 - cca 20 bazénových platní

DILATAČNÁ ŠKÁRA
tuba L

biela - šedá - čierna
8,106,75

BAZÉNOVÁ OBRUBA ROVNÁ 100 x 32 x 6/3 cm ks 28,5 20 L 126,60105,50

BAZÉNOVÁ OBRUBA ROHOVÁ 45 x 45 x 6/3 cm ks 17,5 - L 89,4074,50

príp. B2 15,9613,30REZ PLATNE PO DĹŽKE príplatok za kus na cenu platne

spotreba: 1- 2 tuby na zlepenie styčných strán medzi platňami pri bazéne cca. 8x4 m
spotreba: 1 tuba = 5 bm na uzatvorenie špáry medzi obrubou a bazénom
                množstvo je závislé od presnosti podkladu

IMPREGNÁCIA PRÍRODNÉHO KAMEŇA

PENETRÁCIA PRÍRODNÉHO KAMEŇA 1 l flaša Fila Hydrorep - cca 15 bazénových platní - na vrchnú aj spodnú stranu platne

Vnútorná strana-
previs s leštenou

pohľadovou hranou
výška 6 cm

Vonkajšia strana -
zrezané hrany na

fázový profil cca. 2 mm
zhora aj zdola

výška 3 cm

BAZÉNOVÁ OBRUBA ROVNÁ 100 x 32 x 6/3 cm BAZÉNOVÁ OBRUBA
ROHOVÁ 45 x 45 x 6/3 cm 
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www.hausler.sk www.bazenoveobruby.sk

Poznámka: 

Bazénové obruby POLARIS z prírodného kameňa 

je dôležité lepiť celoplošne ( hrebeň 10 mm ).

Všetky styčné špáry medzi platňami utesniť 

elastickou dilatačnou škárou.

POLARIS Kompletné riešenie pre - TERASA - strana 32

Polaris biela melírovaná

Kryštalický lesk, reprezentatívny okraj bazénu so špeciálnym zaoblením. Pieskovaný povrch prírodného kameňa príjemný na dotyk bosou nohou.

príp. B2 118,8099,00SKIMMER - REZANIE príplatok za rez 1 skimmer otvor
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