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BAZÉNOVÉ OBRUBY

VIVA BAZÉNOVÉ OBRUBY - KERAMIKA

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 36 cm, hrúbka 2 cm pri keramických platniach.

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. 

DILATAČNÁ ŠKÁRA
tuba L

biela - šedá - čierna
8,106,75

LEPIACA MALTA 25 kg bal. Lspotreba: 1 balenie = cca 8 - 10 bm / lepidlo nanášať na pásy 27,4822,90

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

2.844,002.370,00

bez
DPH

s 
DPH

3.294,002.745,00

3.696,003.080,00

Platne rezané do 90° uhla

www.hausler.sk www.bazenoveobruby.sk

FAREBNÁ ŠKÁLA

NOVA biela NOVA šedá NOVA béžová

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

NOVA antracit

Fázový profil Fázový profil

príplatok za bm B2 35,8829,90POHĽADOVÁ HRANA

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

Polkruhový profil

Naše systémové riešenie pozostávajúce z nerozbitnej plastovej tkaniny,

nopovej pevnej fólie vyrobenej z tlakovo odolného polypropylénu a laminovanej textilnej mriežky.

Všetky komponenty sa nanášajú priamo vo výrobe na keramickú dlaždicu pomocou 

vysoko kvalitného priemyselného lepidla a tým zaisťuje mimoriadne odolné a flexibilné spojenie

medzi betónovým podkladom a keramickou dlaždicou.

Vďaka tomuto systému môžeme teraz ponúknuť kompletné riešenie

pre vonkajšie keramické dlaždice v perfektnom prevedení a v súlade s normami.

Systémové riešenie - keramika

Keramická dlaždica

nerozbitná plastová tkanina

nopová pevná fólia

laminovaná textilná mriežka

PREVEDENIE POHĽADOVEJ HRANY 

SKIMMER rezanie

Obruba

Rezanie do kónického

tvaru a vytvorenie

otvoru pre ľahké dvíhanie

Skimmer

Štandardné, biele plastové skimmerové poklopy postupne zožltnú

a sú na pohľad škaredé. Ponúkame perfektné riešenie s jedným

poklopom pre skimmer vyrobené na mieru v 2 verziách, 

okrúhle a štvorcové.

Vytvoríme dokonale vyrezaný poklop do kónického tvaru so stredovým otvorom

pre jednoduché zodvihnutie a kontrolu skimmera.
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