
58

BAZÉNOVÉ OBRUBY

VIVA BAZÉNOVÉ OBRUBY

CENNÍK

VIVA set do 6 x 3 m

VIVA set do 7 x 3,5 m

VIVA set do 8 x 4 m

Bazénové obruby VIVA sú vyrábané presne pre Váš bazén.

Majú protišmykový povrch a sú odolné voči bazénovej chémii a slanej vode.

Fixné rozmery: 

šírka 35 cm, hrúbka 3,4 cm alebo 3 cm pri platniach z betónu 

a 3 cm pri platniach z prírodného kameňa. 

Pri pravouhlých bazénoch stačí do výroby zadať vnútorné rozmery bazénu. 

Obruby sa vyrábajú s 1 alebo 2 pohľadovými hranami.

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. 

1.554,001.295,00

bez
DPH

s 
DPH

1.776,001.480,00

2.016,001.680,00

LEPIACA MALTA PLUS NA PRÍRODNÝ KAMEŇ

DILATAČNÁ ŠKÁRA na bazénové obruby

25 kg bal.

tuba

L

L

spotreba: 1 balenie = cca 8 - 10 bm / lepidlo nanášať celoplošne 

biela - šedá - čierna - béžová

34,20

12,24

28,50

10,20

LEPIACA MALTA PRE LEICHTREIN PLATNE 25 kg bal. Lspotreba: 1 balenie = cca 8 - 10 bm / lepidlo nanášať na pásy 26,9422,45

fla.

fla.

L

L

39,60

58,20

33,00

48,50       1 l flaša Fila W68 - cca 20 bazénových platní

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

Všetky farby
Modern

Všetky farby
LeichtRein

1.698,001.415,00

bez
DPH

s 
DPH

1.944,001.620,00

2.196,001.830,00

IMPREGNÁCIA PRÍRODNÉHO KAMEŇA

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

inkluzív

Platne rezané do 90° uhla

www.hausler.sk www.bazenoveobruby.sk

1. LEICHTREIN FAREBNÁ ŠKÁLA

Biela Šedá Čierna

Granit Svetlošedá Granit Dark Cloud Travertin

2. PRÍRODNÝ KAMEŇ FAREBNÁ ŠKÁLA

Väčšie sety je možné vyrobiť. Pre cenu kontaktujte svojho predajcu.

Povrch je odolný voči bazénovej chémii a slanej vode.

MODERN Biela MODERN Šedá MODERN Béžová

2. LEICHTREIN MODERN FAREBNÁ ŠKÁLA

CENNÍK

VIVA set do 6 x 3 m

VIVA set do 7 x 3,5 m

VIVA set do 8 x 4 m

2.082,001.735,00

bez
DPH

s 
DPH

1.968,001.640,00

bez
DPH

s 
DPH

2.376,001.980,002.250,001.875,00

2.694,002.245,002.556,002.130,00

Dark Cloud
TravertinSvetlošedá

Väčšie sety je možné vyrobiť. Pre cenu kontaktujte svojho predajcu.

8 ks rohových a 18 ks rovných platní

8 ks rohových a 22 ks rovných platní

8 ks rohových a 24ks rovných platní

zloženie setu
pre Modern

8 ks rohových a 10 ks rovných platní

8 ks rohových a 14 ks rovných platní

8 ks rohových a 16 ks rovných platní

zloženie setu
pre Leichtrein

Fixná šírka platne 35 cm
max. dĺžka platne 120 cm

hrúbka obruby 3,4 cm

Fixná šírka platne 35 cm
max. dĺžka platne 80 cm

hrúbka obruby 3 cm

NOVINKA

 Fixná šírka platne 35 cm
max. dĺžka platne 125 cm

hrúbka obruby 3 cm

8 ks rohových a 10 ks rovných platní

8 ks rohových a 12 ks rovných platní

8 ks rohových a 14ks rovných platní

zloženie setu
pre prírodný kameň
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