BASENY

Baseny ORION - PRZYJAZNE DLA SRODOWISKA - 100% RECYKLING
Koniec ery betonu w technice budowy basenu! Tak, ponieważ są już nowoczesne i tanie technologie budowy
basenów z paneli stalowych Orion z powodzeniem zastępujących betonową ścianę basenu.
Czym są panelowe baseny stalowe ORION?
To nowa generacja basenów produkowanych zgodnie z normą EN 10346 w Europie. Nieckę basenu tworzą
unikalne panele stalowe SteelPrime o grubości 2 mm pokryte specjalną podwójną warstwą galwaniczną cynku
i aluminium 750/800 g/m2 + wyjątkowa, opatentowana warstwa magnezu o nazwie Spectron. Daje to niebywałą
odporność na korozję, nawet do 25 lat. Dzięki najnowocześniejszej, w pełni zautomatyzowanej technice wytwarzania,
opracowanej we współpracy z wiodącym producentem rozwiązań dla linii lotniczych, powstaje panel
dwukrotnie silniejszy i trwalszy, niż uzyskany tradycyjną metodą. Warstwa Spectron działa, jak pancerz ochronny
i zabezpiecza z każdej strony strukturę panelu przed działaniem soli, procesu utleniania i agresywnych chemikaliów
takich, jak chlorki i związki amoniaku. Panel stalowy jest nią pokrywany w procesie kilkukrotnej kąpieli w gorącym
roztworze. Panele przechodzą rygorystyczne testy, zgodnie z normami ISSO 3497, EN2808, EN 9227
i EN ISSO ISSO 4628. Testy te określają masę na jednostkę powierzchni, średnią grubość panelu, grubość powłoki
organicznej oraz wydajność panelu w sztucznej atmosferze mgły obojętnej soli. Testowane były w niezależnym
laboratorium (LNEG - LMR), gdzie zostały one poddane działaniu wielu agresywnych substancji chemicznych
i solnej mgle. Wynik ?! Panele Orion mają 10-krotnie wyższą odporność, niż tradycyjna stal ocynkowana.
Kompleksowe korzysci basenów ORION:
- niskie koszty budowy w rachunku końcowym
= minimum drogich prac betonowych
- szybki montaż ścian możliwy w 1 dzień
- wykorzystanie ziemi z wykopu
- minimum prac budowlanych
= tylko posadzka betonowa
- minimum szkodliwości dla środowiska
= pełny recykling stalowej ściany basenu
- niskie koszty transportu
= ściana basenu dostarczana na 1 palecie
- wnętrze basenu wyłożone folią
= łatwa wymiana i naprawa w przyszłości
- brak potrzeby tynkowania ścian
= idealna gładź stalowej ściany basenu od razu
- brak potrzeby wykładania ściany włókniną
= brak pożywki dla grzybów
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Baseny ORION w praktyce

Montaz basenu ORION to 6 prostych kroków !!!
Baseny ORION systematycznie wypierają tradycyjne materiały, ponieważ są wykonane
w najnowocześniejszej technologii. Już ok. 71000 tych basenów zamontowano
w Europie. Ci użytkownicy nie mogli się pomylić i jeśli na większość poniższych pytań
odpowiesz TAK, to możesz spokojnie zbudować sobie basen ORION:
- czy stalowa 2 mm ściana basenu jest lepsza od plastikowej?
- czy montaż z minimalnym udziałem prac betonowych jest lepszy, niż wylewanie
kilku ton betonu?
- czy osypanie basenu z zewnątrz samą ziemią jest bardziej ekologiczne,
niż osypywanie betonem?
- czy stabilna, samonośna, stalowa konstrukcja jest lepsza, niż plastikowe ściany?
- czy nie niszcząc otoczenia łatwiej jest wymienić folię w basenie Orion, niż wykopać
lub zburzyć w całości basen w wykonany innej technologii?
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Baseny ORION
Panele stalowe ORION są przeznaczone
tylko do profesjonalnego montażu przez
autoryzowanego wykonawcę. Zapewnia
to pełną gwarancję, właściwy montaż,
bezpieczeństwo i późniejsze użytkowanie.
Basen ORION można skonfigurować
w dowolnym wymiarze i kształcie. ORION
to samonośna konstrukcja, która osypywana
jest wyłącznie ziemią pozostałą z wykopu.
Panele stawiane są na betonowym podłożu
większym o 60 cm z każdej strony, niż
wymiar basenu, skręcane są ze sobą
śrubami i mocowane kotwami klejonymi
chemicznie. Wysokość paneli to 140 cm.
Wnętrze basenu wykłada się folią 0,75 mm
w postaci gotowego wkładu lub folią
o grubości 1,5 mm zgrzewaną na miejscu w basenie. Folie montowane w basenie ORION nie wymagają podkładu
z włókniny na ściany. Panelowy basen stalowy ORION to doskonała alternatywa dla basenów o konstrukcji
ocynkowanej, betonowej, stali nierdzewnej i poliestrowej.
Elementy basenu ORION:

panel szer. 1 m
kod orion120

panel szer. 0,5 m
kod orion121

podpora panela
kod orion123

łącznik panela w narożniku
kod orion125

narożnik wewnętrzny
kod orion124

śruba łącząca panele
kod orion126

śruba kotwiąca
kod orion127

podwyższenie 10 cm
kod orion128

orion125 – 4 sztuki

Przykład: Co potrzeba, aby wykonać ścianę basenu ORION o wymiarach 4x10x1,4 m ?
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orion120 – 28 sztuk

orion123 – 28 sztuk

orion124 – 4 sztuki

orion126 – 420 sztuk

orion127 – 140 sztuk

orion129 – 6 sztuk

Orion130 – 2 sztuki
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Baseny ORION
Rynny szalunkowe montowane są do ściany. W rynny wlewa się beton
otrzymując natychmiast idealny fundament pod kamienie brzegowe!

rynna dł. 1 m
kod orion134

rynna dł. 0,5 m
kod orion135

wspornik
kod orion136

prawy narożnik
kod orion138

lewy narożnik
kod orion139

śruba rynny
kod orion137

Rynny przelewowe ORION to gotowe elementy skręcane śrubami i montowane na wspornikach. Rynna wykonana
jest z tej samej stali, co panel ORION i pokryta jest wewnątrz folią PCW. Łączenia rynny uszczelnia się masą
silikonową i płynna folią PCW. Przygotowana dla kratki o szerokości 245 mm i wysokości 22 mm.

rynna dł. 2 mb

kod orion140

rynna dł. 1 mb

kod orion141

rynna dł. 0,5 mb

kod orion142

prawy narożnik

kod orion143

lewy narożnik

kod orion144

wspornik rynny

kod orion145

śruba rynny

kod orion137

odpływ rynny kod 325060

odpływ rynny kod 3941000
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Baseny ORION Infinity
Nowoczesny system ORION Infinity to rewolucyjna forma basenu, w której
łączymy układ skimmerowy z efektem rynny przelewowej. Woda w takim
basenie obniżona jest w stosunku do poziomu plaży. Jedna lub kilka ścian
niecki są niższe, dzięki czemu woda przelewa się przez nie, jak przez krawędź
rynny przelewowej. Poniżej ściany przelewu montowana jest rynna zlewowa,
z której woda jest pobierana i kierowana do układu filtracyjnego. Rozwiązanie
to idealnie sprawdza się w basenach zewnętrznych. Wybór kształtu zależy
od Ciebie, a oferta jest zawsze indywidualna.

10

BASENY

Schody ORION
Schody stanowią najpiękniejszy element basenu, zmieniając jego kształt nadają mu elegancki wygląd. Szeroka gama
kształtów i wielkości pozwala na wybór w zależności od Waszych upodobań.
Schody stalowe ORION są przeznaczone tylko do profesjonalnego montażu przez autoryzowanego wykonawcę.
Zapewnia to pełną gwarancję, właściwy montaż, bezpieczeństwo i późniejsze użytkowanie.
Upewnij się, czy nie otrzymujesz nieudolnej kopii naszych schodów. Tak kopii, ponieważ coś co jest dobre,
często jest kopiowane i oferowane, jako taki sam produkt.
Schody stalowe ORION wykonywane są z paneli SteelPrime o grubości 2 mm, pokrytych specjalną, podwójną warstwą
galwaniczną cynku i aluminium 750/800 g/m2 + wyjątkową, opatentowana warstwą magnezu o nazwie Spectron.
Daje to niebywałą odporność na korozję, nawet do 25 lat.
Ale nie tylko to jest ich zaletą. Można je zmontować w ciągu 2-4 godzin i zaraz później przystąpić do dalszego etapu
budowy basenu. Zawsze uzyskuje się idealnie gładką powierzchnię i idealne kąty. Schody ORION wykonane z dbałością o każdy detal, idealnie równe odległości i powierzchnia na każdym stopniu!
Oferowane są 4-stopniowe kształty o wysokości 140 cm. Generalnie przeznaczone są do montażu razem z basenami
ORION, ale nadają się także do zamontowania w innych typach basenów.
Wykłada się je folią basenową o grubości 0,75 mm lub 1,5 mm lub w postaci gotowego wkładu foliowego tzw. linera.
Elementy schodów skręcane są ze sobą tworząc stabilną i trwałą konstrukcję.
typ ROMAN

typ Kanto
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Schody ORION stalowe
typ TRG

typ ZETKA

typ REZ
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Baseny betonowe Rock Pool - przyjazne dla srodowiska - 100% recykling
WIĘCEJ NA: https://rockpool.eu.com/pl/
Rock Pool to innowacyjny modułowy system samonośnych paneli, opracowany i opatentowany (nr patentu: 0001414134).
Betonowe baseny panelowe są w pełni bezpieczne dla środowiska. Nowoczesna technologia produkcji pozwala na
tworzenie betonowych basenów panelowych, które łączą w sobie prostotę i szybkość montażu, a także wytrzymałość,
uniwersalność i przyjazne oddziaływanie na środowisko w odróżnieniu do konstrukcji z tworzyw.
Główne cechy:
- unikalna struktura, pozwalająca na budowę basenów na każdym podłożu
- możliwość budowy basenu zarówno naziemnego, jak i wkopanego całkowicie w ziemię
- możliwość wyłożenia basenu folią 1,5 mm lub 0,75 mm w postaci wkładu foliowego, mozaiką lub płytkami
- łatwość montażu i demontażu, DOWOLNY kształt i wielkość
- szybki i łatwy montaż ścian z betonowymi podporami
Teraz możesz mieć basen Rock Pool w swoim ogrodzie w przeciągu kilku dni!
Prace betonowe zostaną ograniczone do minimum, dzięki gotowym panelom betonowych, z których możesz stworzyć
basen o dowolnej wielkości i kształcie.
Panele betonowe Rock Pool dostępne są w dwóch standardowych wysokościach. Do Ciebie należy tylko wybór, czy
chcesz basen naziemny, czy równy z powierzchnią ziemi. Jedyne czego brakuje tym basenom, to Twoich pomysłów!
Prefabrykowane panele Rock Pool to także elementy, z których zbudujesz basen o spersonalizowanym wyglądzie proste lub zaokrąglone profile z materiałów najnowszej generacji, atestowane i odporne na wstrząsy, o samonośnej
konstrukcji - ciesz się solidnym basenem o spersonalizowanym designie.
TE BASENY NAPRAWDĘ SIĘ BUDUJE !!! – szybko i łatwo!
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Kompletna konstrukcja ściany basenów betonowych Rock Pool - popularne wymiary:
dl. x szer. x gl.

Kod

dl. x szer. x gl.

Kod

5 x 3 x 1,2 m

5x3x1,2rockpool

5 x 3 x 1,5 m

5x3x1,5rockpool

6 x 3 x 1,2 m

6x3x1,2rockpool

6 x 3 x 1,5 m

6x3x1,5rockpool

6 x 4 x 1,2 m

6x4x1,2rockpool

6 x 4 x 1,5 m

6x4x1,5rockpool

7 x 3 x 1,2 m

7x3x1,2rockpool

7 x 3 x 1,5 m

7x3x1,5rockpool

7 x 4 x 1,2 m

7x4x1,2rockpool

7 x 4 x 1,5 m

7x4x1,5rockpool

8 x 4 x 1,2 m

8x4x1,2rockpool

8 x 4 x 1,5 m

8x4x1,5rockpool

10 x 5 x 1,2 m

10x5x1,2rockpool

10 x 5 x 1,5 m

10x5x1,5rockpool

12 x 6 x 1,2 m

12x6x1,2rockpool

12 x 6 x 1,5 m

12x6x1,5rockpool

ETAPY MONTAZU:

Dzięki panelom basenów Rock Pool można stworzyć każdy kształt i wielkość basenu!!
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Wklady foliowe - LINERY PREMIUM
Tworzone na wymiar dla konkretnych wymiarów i kształtów. Gotowe do montażu folie = linery wykonywane są
z folii PCW wg normy EN 15836-1. Do stosowania we wszystkich rodzajach ścian basenów. Duży wybór kolorów
i wzorów. Bardzo rygorystyczna kontrola jakości w czasie produkcji. Produkowana przez wysoko wykwalifikowanych
specjalistów. Liner użytkuje się w basenie przez 8-14 lat. Grubość folii wynosi 0,75 mm. Folia wyposażona jest
w specjalny wałek, który montuje się w profil zawieszany na ścianie basenu. Dzięki temu rozwiązaniu przy wymianie
folii w przyszłości nie ma potrzeby demontowania kamieni brzegowych, znajdujących się na brzegu basenu.
Folie mają 10-letnią gwarancję na hydroizolacyjność. Liner Premium to wyższa odporność na czynniki atmosferyczne,
stabilność koloru z filtrem UV, odporność na działanie wysokich temperatur, na mikroorganizmy, środki barwiące
i oleje zawarte w wodzie. Zawierają substancje przeciwbakteryjne i grzybobójcze. Doskonała 3-letnia gwarancja
na materiał. Każdy wymiar i kształt jest możliwy!!! Kolor dobierz z próbnika Basenhurt.
Ile potrzeba metrów kwadratowych?
Poniżej proste wyliczenie:
L x l = S1 (L+ I ) x 2 x H = S2S1 + S2 = S
Przykład:
basen 10 x 5 wysokość ściany 1.50 m
pow.dna S1 = 10 x 5 = 50 m2
pow.ścian S2 = (10 + 5) x 2 x 1.50 = 45 m2
ilość folii S = S1+S2 : 50 + 45 = 95 m2
D x D = S13,14 x D x H = S2S1 + S2 = S
Przykład:
basen o średnicy 6 m, wysokość ściany 1.20 m
pow. dna S1 = 6 x 6 = 36 m.2
pow. ścian S2 = 3,14 x 6 x 1,20 = 22,60 m2
ilość folii S = S1 + S2 : 36 + 22,60 = 58,60 m2 = 59 m2
Ilość folii na inne kształty, a także baseny z dnem o różnej głębokości na zapytanie.
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Wklady foliowe - LINERY PREMIUM
Każdy liner = wkład foliowy dostarczany jest na zamówienie w dowolnych wymiarach, na basen w regularnej formie.
Linery do basenów o nieregularnych kształtach dostarczane są na zapytanie. Liner może być dostarczony także na basen
ze schodami. Wszystkie linery mogą być dostarczane z paskiem dekoracyjnym o szer. 24 cm. Dostępne wzory na zapytanie.
Szeroki wybór wzorów - skorzystaj z konfiguratora: http://www.basenhurt.pl/alkorplan/
Folia TEBAS Classic o grubości 0,75 mm, wykonana z PCW, najlepszej jakości, przetrwa tortury czasu.

1. niebieski
kod 02001-1

5. zielony
kod 02001-5

3. beżowy
kod 02001-3

2. jasnoniebieski
kod 02001-2

6. szary
kod 02001-6

7. marmurek
kod 02001-3

8. mozaika
kod 02001-4

4. biały
kod 02001-4

9. tropical
kod 02001-4

Folia Alkorplan 2010 jest pokryta dwiema warstwami akrylu, co daje większą odporność:
- na promieniowanie UV i przebarwienia
- na zanieczyszczenia
- na działanie temperatury (max. 32°C)
- łatwość do czyszczenia na linii wody
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1 niebieski
kod 02002-1

2 jasnoniebieski
kod 02002-2

3 beżowy
kod 02002-3

5 turkusowy
kod 02002-5

6 szary
kod 02002-6

7 antracyt
kod 02002-7

4 biały
kod 02002-4
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Wklady foliowe - LINERY PREMIUM
Folia Alkorplan 3010 pokryta trzema warstwami akrylu, dzięki którym wzór na folii jest taki sam przez wiele lat.
Szeroki wybór wzorów – skorzystaj z konfiguratora http://www.basenhurt.pl/alkorplan/

Carrara
kod 02010-2

Persja niebieska
kod 02011-9

Persja czarna
kod 02011-2

Persja szara
kod 02011-12

Wklady foliowe - linery HD
Wykonane z użyciem trzech warstw: powłoki ochronnej, formuły Leader Ink i warstwy PCW Premium. Linery HD mają
doskonałą ochronę przed promieniowaniem UV. Znakomita odporność na chlor, to niezwykła zaleta w linerach HD.
Nadzwyczajna ochrona przed plamami i blaknięciem, co zapewnia większą trwałość.
- najlepsza w branży ochrona przed promieniowaniem UV
- unikalna, odporna na ścieranie formuła, dająca najwyższe efekty
- powłoka ochronna przeciw plamom i ścieraniu
- wysoka odporność na pęknięcia
- łatwa instalacja

Bla ck Granite
kod 02012-1

Electric Aquarius
kod 02012-2

Jellystone
kod 02012-3

Ocean Midnight
kod 02012-4

Plaza
kod 02012-5

Dodatki do montazu linera: transport linera kod 02012

transport linera
kod 02012

profil poziomy
kod 02040

profil pionowy
kod 02042

profil kątowy R=15
kod 02042

profil do wykończenia
wkładu foliowego
kod 02045

Liner może być dostarczony także na basen ze schodami. Taki liner
ma na stopniach schodów folię antypoślizgową. Wybierz rodzaj
schodów, podaj wymiary i z jakiej folii Alkorplan. Oferta lineru na
basen ze schodami podawana jest na zapytanie.
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Folia basenowa Alkorplan 2000® i 3000®

Wybierz wykładzinę Alkorplan dla swojego basenu i ciesz się spokojem odpoczynku we własnym basenie!
Alkorplan 2000® i 3000® to wygładzone folie z plastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-P) z dwoma warstwami
PVC i wkładem poliestrowym. Powstaje w ten sposób wykładzina o grubości 1,5 mm niezwykłej wytrzymałości.
Alkorplan nadaje się bez względu na formę, wielkość i strukturę do wykładania wszystkich rodzajów basenów.
Powierzchnia pokryta jest podwójną = Alkorplan 2000 lub potrójną= Alkorplan 3000 warstwą akrylu.
Daje to niespotykaną trwałość, odporność, łatwość czyszczenia.
Schemat montazowy wykladziny Alkorplan
Montaż wykładziny następuje bezpośrednio
na miejscu budowy. Foliowanie
powinno być przeprowadzone przez
firmę posiadającą certyfikat
autoryzowanego wykonawcy.
Układanie folii wymaga
sprawności
i wyczucia
estetyki.
Przed
montażem,
należy ostrożnie
oczyścić basen
i skontrolować szybko
ściany i dno basenu pod
kątem nierówności, które
mogłyby być widoczne pod
wykładziną. Przed położeniem podkładu
i folii, należy podda powierzchnię betonową
basenu dezynfekcji środkiem kod 070044.
Przed zamocowaniem folii Alkorplan w basenie, konieczne jest ułożenie włókniny (podkładu) kod 070150.
Włókninę należy dociąć pod wymiar, a następnie przykleić do dna i ścianek. W tym celu, należy używać kleju
o nazwie Alkorplus. Na tym etapie montowane są również profile mocujące z blachy. Wykładzinę basenową
Alkorplan zgrzewa się gorącym powietrzem tak, by tworzyła jednorodną i wodoszczelną powierzchnię.
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Folia basenowa Alkorplan 2000®

szerokość 165 cm kod 069900

szerokość 205 cm kod 069903

szerokość 165 cm kod 069906

szerokość 205 cm kod 069908

szerokość 165 cm kod 069909

szerokość 205 cm kod 069910

szerokość 165 cm zielona kod 069917

szerokość 205 cm kod 069919

szerokość 165 cm kod 069912

szerokość 205 cm kod 069915
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Folia basenowa Alkorplan 3000®

persja niebieska kod 069945

carrara kod 069940

persja piaskowa kod 069948

mozaika kod 069930

marble kod 069950
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Folia basenowa Alkorplan 2000®

szerokość 165 cm kod 069924

szerokość 205 cm kod 069926

szerokość 165 cm kod 069920

szerokość 205 cm kod 069922

Folia basenowa Alkorplan 3000®

bizancjum niebieska kod 069935

Bizancjum szara kod 069942

szerokość 165 cm kod 069952

szerokość 205 cm kod 069954
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Folia basenowa Alkorplan TOUCH®
Jedyna w swoim rodzaju folia basenowa Premium o grubości 2 mm z wypukłą powierzchnią. Alkorplan TOUCH
zapewni niezwykły wygląd Twojego basenu. Aby sie o niej wiecej dowiedziec trzeba, ja dotknac!

Authentic kod 069970

Relax kod 069968

Elegance kod 069966

Vanity kod 069972

Sublime kod 069974
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Prestige kod 069964
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Dodatki Alkorplan 2000® i 3000®
Folia antypoślizgowa na stopnie schodów Twojego basenu, dostępna w wielu kolorach i wzorach.

kod 070028

kod 070029

kod 070030

kod 070031

kod 070032

kod 070035

kod 070036

kod 070034

kod 070033

kod 069976

Niezbędne do właściwego montażu folii basenowej Alkorplan.
- rozpuszczalnik wypełniacza spoin

kod 070040

- butelka do wypełniacza spoin (płynnej folii)

kod 070080

- oryginalny podkład pod folię 300 g/m2

kod 070150

- podkład pod Touch, rolka 20 mb, szer 15 cm

kod 069978

- klej Alkorglue 5 kg do mocowania podkładu

kod 070092

- kątownik zewnętrzny, stalowy, powlekany PCW

kod 070111

- kątownik wewnętrzny, stalowy, powlekany PCW

kod 070112

- płaskownik powlekany PCW

kod 070110

- aluminiowe nity montażowe 200 szt.

kod 070100

- silikon niebieski

kod 070160

Zgrzana folia musi być uszczelniona, aby chronić spoinę i poprawić jej wygląd. Do tego służy wypełniacz spoin
(folia w płynie), który spełnia ważną rolę w celu uzyskania większej szczelności i ładniejszego wyglądu połączeń.
Płynne PVC redukuje osady wzdłuż linii zgrzewania.
niebieski

kod 070050

jasnoniebieski

kod 070052

biały

kod 070054

zielony

kod 070053

bezbarwny

kod 070055

piaskowy

kod 070057

platinum

kod 070056

jasnoszary

kod 070059

ciemnoszary

kod 070051

Touch

kod 070060-65
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Folia Alkorplan XTREME
ALKORPLAN XTREME to folia zaprojektowana, aby zapobiec utracie nawet jednej kropli wody w basenie, jednocześnie
napełniając go atrakcyjnymi kolorami, które pozostaną jak nowe przez lata. Idealny dla każdego, kto chce cieszyć się
swoim basenem, a nie martwić się o jego utrzymanie. ALKORPLAN XTREME to elastyczna i solidnie wzmocniona
membrana. Jest ona wynikiem najbardziej zaawansowanego rozwoju technologicznego w basenach i jest przygotowana
do wytrzymania codziennego użytkowania basenu, nawet gdy jest regularnie używany przez dużą liczbę kąpiących się
i poddawany zabiegom z użyciem agresywnych produktów chemicznych. XTREME to pierwsza, wzmocniona folia
odporna na chlor w ekstremalnych warunkach. Dane dostępne w karcie technicznej.
ALKORPLAN XTREME jest idealnym rozwiązaniem
dla Twojego basenu, bo daje gwarancję:

Gwarancja
lat

Na kolor

Gwarancja Gwarancja
lat

Przeciw plamom

lat

Hydroizolacyjnosci

Rolki dostępne są w szer. 165 cm i dł. 25 mb.
Xtreme Silver

069986

®
069988
Xtreme Volcano
Dodatki
Alkorplan 2000
i 3000

®

Xtreme Onyx

069990

Xtreme Ice

069991

Xtreme Sahara

069982

Xtreme Azur

069984

Xtreme Blue Fresh

069980

ALKORPLAN XTREME ma wyjątkową tarczę ochronną, która pokrywa całą powierzchnię, zarówno z przodu, jak i z tyłu.
Substancja chemiczna z basenu i bakterie nie mogą przeniknąć do wnętrza folii. Z tego powodu ALKORPLAN XTREME
ma 5 lat gwarancji na kolor i 15 lat na hydroizolacyjność. Zobacz szczegóły gwarancji i przewodniki dotyczące
konserwacji wody na www.renolit.alkorplan-xtreme.com.
ALKORPLAN XTREME ma ochronną osłonę, która zapobiega zmianom koloru membrany w wyniku odbarwienia, odpycha
brud i nie dopuszcza bakterii, które mogą powodować nieodwracalne zabarwienie. Dzięki wyjątkowej odporności na
chlor, jest idealną folią do publicznych basenów, w których ilość chemii jest dużo większa, niż w basenie prywatnym.
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Folia Alkorplan XTREME

e

Nieprzepuszczalna warstwa na tylnej stronie folii ALKORPLAN XTREME zapobiega przenikaniu bakterii na podłodze
i ścianach bocznych basenu do wnętrza membrany i tworzeniu trwałych plam. Ponieważ membrany
nie można przeniknąć, jej sklad nie musi zawieracćfungicydów ani toksycznych produktów,
które zapobiegają rozwojowi bakterii, dzięki czemu są odpowiednie dla ryb,roślin i oczywiście
znacznie zdrowsze dla calej rodziny.
Na powierzchnie, które powinny być wolne od poślizgu należy położyć specjalną folię.
ok
Do każdego koloru Xtreme dedykowana jest folia antypoślizgowa o najlepszych parametrach.
Hea
sm
lthier ... Less
Dane dostępne w karcie technicznej.
Folia antypoślizgowa,
rolki o szer. 1,65 m i dł. 10 mb.
Xtreme Sahara antypoślizg.
Xtreme Blue Fresh antypoślizg.
Xtreme Azur antypoślizg.
Xtreme Silver antypoślizg.
Xtreme Volcano antypoślizg.
Xtreme Onyx antypoślizg.
Xtreme Ice antypoślizg.

Gwarancja
Kod
069992
069994
069996
069998
070000
070002
070003

Gwarancja
lat

lat

Na kolor

Hydroizolacyjnosci

Gwarancja
lat

Przeciw plamom

Folia w płynie - podaj kolor!!
Xtreme wypełniacz spoin

070004
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Folia Alkorplan Ceramics
Pragniesz żadnych oderwanych płytek ani rozpadających się fug po latach?! Rozwiązaniem jest ALKORPLAN CERAMICS!
Idealny do nowych basenów i do renowacji! Jest on instalowany na istniejącym podłożu, bez zbędnego kucia = usuwania,
starych płytek. Gwarantuje wodoszczelność przez 10 lat przy minimalnej konserwacji powłoki!
ALKORPLAN CERAMICS to folia o grubości 2 mm o estetycznym wyglądzie i fakturze mozaikowych greckich wzorów
przeznaczona do basenów. Dzięki dobranej, starannej estetyce i wielu zaletom w porównaniu z inną folią basenową na
rynku, gwarantuje Ci:
- spokój estetyczny na lata i wodoszczelność
- szybki i łatwy montaż w porównaniu do mozaiki szklanej
- żadnych odpadających płytek i rozpadającej się zaprawy
- minimalną konserwację powierzchni
Grubość membrany 2 mm, tworzy najbardziej trwałą i sprężystą
folię basenową, która jednocześnie jest łatwa do spawania
z nieskazitelnym wykończeniem, z udziałem płynnej folii.
SUPER efekt, a niewielki nakład! Rolki dostępne są w szer. 165 cm i dł. 25 mb.
ATENEA daje wodzie połysk i odcień intensywnego błękitu. Taki ciepły, taki głęboki i taki Twój!

kod 070006

SELENE to księżycowa biel; urzeka tych, którzy kontemplują wodę niebieską, jak kolor nieba w letni dzień.

kod 070008

SOFIA to nowy kolor. Oferuje delikatny i subtelny turkusowy spektakl!

kod 070007

ETNA, dzięki eleganckim niuansom tworzy baseny spektakularne i budzące grozę! ;)

kod 070009

Do wykończenia zgrzewów zastosuj polecaną folię w płynie
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Baseny okragle stalowe
Wykonane zgodnie z normą EN 16582. Idealne baseny do ogrodu i wewnątrz domu. Prosta konstrukcja, szybki
montaż, który można wykonać samodzielnie, długoletnie użytkowanie, okrągła forma, niski koszt instalacji są atutami
tych basenów, które decydują o ich wyborze przez wielu ludzi. Basen stawiany jest na twardej, równej
i wypoziomowanej posadzce. Ściana montowana jest w profilach dolnych i górnych. Łączona jest ze sobą specjalnym
profilem aluminiowym. Wnętrze wykładane jest niebieską folią PCW. Folię można też zamówić w innych kolorach lub
wzorach. Wyposażona jest w specjalny wałek, który montuje się w profil zawieszany na ścianie basenu. Dzięki temu
w przyszłości przy wymianie folii, nie ma potrzeby demontowania kamieni brzegowych, znajdujących się na brzegu
basenu. Trwałość stalowej ściany basenu wynosi w zależności od ilości w roku wód gruntowych 15-20 lat.
Trwałość folii w zależności od rodzaju i stopnia użycia środków chemicznych wynosi 8-12 lat.
Na komplet składa się: ściana stalowa z blachy zabezpieczonej ogniowo i pokrytej tworzywem, profile górne i dolne,
folia PCW 0,8 mm w kolorze niebieskim. Każdy basen stalowy trzeba wyposażyć w filtr piaskowy z pompą, skimmer,
dysze, oświetlenie. Warto wzbogacić swój basen o ogrzewanie, automatykę dozowania chemii, kamienie brzegowe,
urządzenie do masażu, atrakcje wodne, przykrycie tafli wody, robot czyszczący basen.
Elementy te znajdziecie w dalszej części katalogu.

Baseny okragle stalowe
Śred. w m
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
7,0

wys. 120 cm Kod
17110
17112
17114
17116
17118
17120
17122
17124

3
Poj. w m

wys. 150 cm Kod

8
11
15
19
22
26
31
42

17130
17132
17134
17136
17138
17140
17141

Poj. w m3
10
14
19
24
28
33
39
53
Przekrój basenu

Gotowy basen po montażu

Sposób zawieszenia folii
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Baseny podluzne stalowe
wymiary w cm
szer. x dł.

120 cm
Kod

250 x 500
320 x 525
320 x 600
350 x 700
416 x 800
416 x 1000
500 x 900
500 x 1100

18350
18352
18356
18363
18366
18370
18372
18374

3

Poj. w m
12
17
19
24
33
42
42
55

3

150 cm
Kod

Poj. w m

18382
18385
18390
18392
18395
18398
18400

22
24
31
41
53
56
70

Baseny ósemkowe stalowe
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wymiary w cm
szer. x dł.

120 cm
Kod

320 x 525
360 x 625
460 x 725
500 x 855

17800
17810
17820
17830

Poj. w m3
15
20
24
38

150 cm
Kod

Poj. w m3

17900
17860
17870
17880

19
26
31
49
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Folie zapasowe

Folia niebieska, grubość 0,8 mm, montowana w listwie lub zawieszana na ścianie basenu.
Oferowane są gotowe worki foliowe w konkretnych wymiarach do basenów stalowych.
Można też je zamówić w innych kolorach i wzorach, na zapytanie.
Baseny ósemkowe
5,25x3,2x1,2 m
6,25x3,6x1,2 m
7,25x4,6x1,2 m
8,55x5,0x1,2 m

045703
045707
045712
045717

5,25x3,2x1,5 m
6,25x3,6x1,5 m
7,25x4,6x1,5 m
8,55x5,0x1,5 m

045903
045907
045912
045917

056405
056410
056415
056425
056429
056455

3,2x5,25x1,5 m
3,2x6,0x1,5 m
3,5x7,0x1,5 m
3,6x6,3x1,5 m
4,0x8,0x1,5 m
4,16x8,0x1,5 m
4,2x8,2x1,5 m
5,0x9,0x1,5 m

056805
056825
056826
056807
056835
056836
056840
056855

040705
040710
040806
040715
040718
040720
040723
040725
040730
040735

3,0 m wys. 1,5 m
3,5 m wys. 1,5 m
4,0 m wys. 1,5 m
4,2 m wys. 1,5 m
4,5 m wys. 1,5 m
5,0 m wys. 1,5 m
5,5 m wys. 1,5 m
6,0 m wys. 1,5 m
7,0 m wys. 1,5 m
8,0 m wys. 1,5 m

040905
040910
041010
040915
040918
040920
040923
040925
040930
040935

Baseny podluzne
3,2x5,25x1,2 m
3,0x7,0x1,2 m
3,2x6,0x1,2 m
3,5x7,0x1,2 m
8,0x4,16x1,2 m
5,0x9,0x1,2 m

Baseny okragle
3,0 m wys. 1,2 m
3,5 m wys. 1,2 m
4,0 m wys. 1,2 m
4,2 m wys. 1,2 m
4,5 m wys. 1,2 m
5,0 m wys. 1,2 m
5,5 m wys. 1,2 m
6,0 m wys. 1,2 m
7,0 m wys. 1,2 m
8,0 m wys. 1,2 m

Kazdy INNY wymiar folii jest mozliwy do wykonania z folii TEBAS Classic!

1. niebieski
kod 02001-1

5. zielony
kod 02001-5

2. jasnoniebieski
kod 02001-2

6. szary
kod 02001-6

3. beżowy
kod 02001-3

7. marmurek
kod 02001-3

4. biały
kod 02001-4

8. mozaika
kod 02001-4

9. tropical
kod 02001-4
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Kamienie brzegowe - wloski styl wokól Twojego basenu - LICZY SIE EFEKT!
Kamienie na brzeg i wykończenie plaży wokół basenu kreują niepowtarzalny wygląd Twojego basenu, tworząc
unikatową atmosferę elegancji i perfekcyjny design. Niespokojna tekstura i swoiste przestrzenne rozmieszczenie
ziaren kamienia powoduje, że Twój basen, jak i cały ogród może stać się unikalnym i ekskluzywnym miejscem
z dobrze zaprojektowanym obrzeżem i plażą basenu. Porowata powierzchnia kamieni zmniejsza ryzyko poślizgnięcia
oraz ułatwia odprowadzenie wody. Kamienie wykonane są z mieszanki marmuru, betonu i pigmentu. Innowacyjna
technologia wykonania, wysokiej jakości materiały i perfekcyjne wykonanie pozwalają na użytkowanie przez wiele lat.
Odporne na wysokie i bardzo niskie temperatury. Dzięki odpowiedniej grubości kamieni są one niezniszczalne, nie
ma żadnego ryzyka ich połamania. Dostosowanie technologii i wykonania do potrzeb rynku oraz wymagań klientów
stawia nasze kamienie w czołówce zarówno w Europie, jak i na świecie.
Kamienie cechują się wysoką jakością wykonania i nowoczesnym designem. Od szczegółu, przez wygląd
i kończąc na wysokiej jakości budzą zaufanie i pożądanie. Jedno spojrzenie wystarczy, abyś zachwycił się nimi
i zapragnął je mieć.
Nasze kamienie to włoski styl wokół Twojego basenu. Wytwarzane od 35 lat przez włoską firmę Carobbio, z pasją
i poświęceniem tak właściwym dla włoskich wyrobów. Twoje marzenia mogą stać się rzeczywistością! Firma Carobbio
to: Tradycja i Innowacyjność - Jakość i Technologia - Profesjonalizm i Zaufanie. Aranżacje są praktycznie nie
ograniczone – potrzeba jedynie Twoich pomysłów i wyobraźni! Poniżej kilka przykładów zastosowania:
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Kamienie brzegowe GOBI - LICZY SIE EFEKT!
Kamienie GOBI w kolorze piasku mongolskiej pustyni są produktem z mieszanki marmuru, betonu i pigmentu.
Innowacyjna technologia wykonania, wysokiej jakości materiały, perfekcyjne wykonanie i 35-letnie doświadczenie
producenta pozwolą Ci użytkować obrzeże basenu przez wiele lat. Dzięki odpowiedniej grubości kamieni są one
niezniszczalne, nie ma żadnego ryzyka ich połamania. Odporne na wysokie i bardzo niskie temperatury. Kamienie
„Gobi” cechują się jakością wykonania i nowoczesnym designem. Od szczegółu, przez wygląd i kończąc na wysokiej
jakości budzą zaufanie i pożądanie. Cieszą oczy spokojem i słonecznym ciepłem, kreując niepowtarzalny wygląd
Twojego basenu, poprzez unikatową atmosferę i perfekcyjny design. Twój basen i cały ogród może stać się unikalnym
i ekskluzywnym miejscem dzięki, kamieniom „Gobi”, które dają szerokie spektrum zaprojektowania obrzeża basenu
i plaży. Porowata powierzchnia zmniejsza ryzyko poślizgnięcia oraz ułatwia odprowadzenie wody.

prosty 60x31,5 cm kod 19810

narożnik wew. prosty kod 19811

narożnik zewn. prosty kod 19812

łuk R=od 0,5 do 2,5 m kod 1981….

płyta plażowa 49,5x49,5x3,5 cm kod 19813

narożnik wewn. łukowy kod 19814

fuga piaskowa do 100 szt kod 19819
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Kamienie brzegowe BORDO - LICZY SIE EFEKT!
Kamienie BORDO z mieszanki marmuru, betonu i pigmentu w białym kolorze arktycznego śniegu, kreują
niepowtarzalny wygląd Twojego basenu, tworząc unikatową atmosferę elegancji i perfekcyjny design. Niespokojna
tekstura i swoiste przestrzenne rozmieszczenie ziaren kamienia powoduje, że Twój basen, jak i cały ogród może stać
się unikalnym i ekskluzywnym miejscem, z dobrze zaprojektowanym obrzeżem basenu. Porowata powierzchnia
kamieni „Bordo” zmniejsza ryzyko poślizgnięcia oraz ułatwia odprowadzenie wody.

prosty 60x31,5 cm kod 19800

narożnik wew. prosty kod 19801

narożnik zew. prosty kod 19802

narożnik wew. łukowy kod 198010

płyta plażowa 49,5x49,5x3,5 cm kod 19803

łuk R=od 0,5 do 2,5 m kod 1980….

fuga biala do 100 szt. kod 19809
Kamienie i fugi mogą być dostarczone w kolorze ceglanym, różowym i szarym. Kody od 19851 – 19858.
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Kamienie brzegowe TORO - LICZY SIE EFEKT!
Kamienie TORO z mieszanki marmuru, betonu i pigmentu w białym lub szarym kolorze, kreują niepowtarzalny wygląd
Twojego basenu, atmosferę elegancji i perfekcyjny design. Możesz wybrać kamienie brzegowe (o grub. 45 mm!!!)
płaskie lub z noskiem, który dyskretnie maskuje niedoskonałości linii brzegowej i przyczynia się do ROZBIJANIA fal,
zapobiegając wylewaniu się wody. Niespokojna tekstura i swoiste przestrzenne rozmieszczenie ziaren kamienia
powoduje, że Twój basen, jak i cały ogród może stać się unikalnym i ekskluzywnym miejscem, z dobrze
zaprojektowanym obrzeżem basenu. Powierzchnia kamieni TORO zmniejsza ryzyko poślizgnięcia oraz ułatwia
odprowadzenie wody. Kamienie TORO dostępne są na Twoje zamówienie, tak szybko jak tylko jest to możliwe,
w aktualnych warunkach transportowo-drogowych.
kamień Toro prosty biały wym. 50x28,5 cm

19820

kamień Toro narożnik biały

19821

kamień Toro łuk biały promień

19822

1,0 ; 1,25 ; 1.5 ; 2,0 ; 1,5 ; 3,0 ; 4,0 ; 4,5 ; 5,0

kamień Toro z noskiem prosty biały
wym. 50x28,5 cm, grub. 4,5 cm

19830

kamień Toro z noskiem narożnik biały

19831

kamień Toro z noskiem łuk biały promień

19832

1,0 ; 1,25 ; 1.5 ; 2,0 ; 1,5 ; 3,0 ; 4,0 ; 4,5 ; 5,0

kamień Toro prosty szary wym. 50x28,5 cm
kamień Toro narożnik szary
kamień Toro łuk szary promień
1,0 ; 1,25 ; 1.5 ; 2,0 ; 1,5 ; 3,0 ; 4,0 ; 4,5 ; 5,0

19823
19824
19825

kamień Toro z noskiem prosty szary
wym. 50x28,5 cm

19833

kamień Toro z noskiem narożnik szary

19834

kamień Toro z noskiem łuk szary promień
1,0 ; 1,25 ; 1.5 ; 2,0 ; 1,5 ; 3,0 ; 4,0 ; 4,5 ; 5,0

19835

kamień Toro płyta plażowa szara
wym. 49,5x49,5x3,5 cm

19827

dopłata Active za bardziej intensywny
kolor kamienia Toro

19828
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