
BASENY OGRODOWE STALOWE

Wykonane zgodnie z normą EN 16582. Prosta konstrukcja, 

szybki montaż, który można wykonać samodzielnie, 

długoletnie użytkowanie, niski koszt instalacji są atutami tych 

basenów. Basen stawiany jest na twardej i wypoziomowanej 

posadzce. Ściana montowana jest w profilach dolnych oraz 

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 go również w ogrzewanie, 

automat dozujący, kamienie brzegowe, masaż, robota 

czyszczącego oraz przykrycie tafli wody. Elementy te 

znajdziecie w dalszej części katalogu.
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BASENY OGRODOWE STALOWE

Sposoby montazu

Sposób zawieszenia folii

Przekrój basenu

9



Średnica (m)

Szer. x dł. (cm)

3,0

5,0

416 x 800

4,0

320 x 600

6,0

500 x 900

3,5

320 x 525

5,5

416 x 1000

4,5

350 x 700

7,0

500 x 1100

17110 ‒‒‒8 ‒‒‒

17118

18366

17136

18392

22

33

28

41

17114

18356

17132

18385

15

19

19

24

17122

18372

17140

18398

31

42

39

56

17112

18352

17130

18382

11

17

14

22

17120

18370

17138

18395

26

42

33

53

17116

18363

17134

18390

19

24

24

31

17124

18374

17141

18400

42

55

53

53

Wys. 120 cm

Wys. 120 cm

Wys. 150 cm

Wys. 150 cm

3Pojemność w m

3Pojemność w m

3Pojemność w m

3Pojemność w m

BASENY OGRODOWE STALOWE

Baseny okragle

Baseny podluzne

10



Szer. x dł. (cm)

320 x 525

460 x 725

360 x 625

500 x 855

17800 15

17820 1787024 31

17810 17860

17900

20 26

19

17830 1788038 49

Wys. 120 cm Wys. 150 cm3Pojemność w m 3Pojemność w m

Baseny ósemkowe

Baseny stalowe to najwyzsza jakosc za rozsadna cene!

BASENY OGRODOWE STALOWE
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Koniec ery betonu w technice budowy basenu!

BASENY ORION
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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, 

grubości 2 mm, pokryte specjalną podwójną warstwą 

galwaniczną cynku oraz 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, 

zabezpiecza z każdej strony strukturę panelu  przed działaniem 

soli, procesu utleniania i agresywnych chemikaliów takich, jak 

chlorki oraz związki amoniaku. Panel stalowy jest nią okrywany 

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. 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

Panelowy basen stalowy ORION to doskonała alternatywa dla 

basenów o konstrukcji ocynkowanej, betonowej, stali 

nierdzewnej oraz poliestrowej.

Nowoczesne i tanie technologie budowy basenów z paneli 

stalowych Orion z powodzeniem zastępujących betonową 

ścianę basenu.

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.
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1

5

2

6

3

7

4

8

KOD

orion1201

2

3

4

5

6

7

8

orion121

orion123

orion124 narożnik wewnętrzny 4 sztuki

orion125 łącznik panela w narożniku 4 sztuki

orion126 śruba łącząca panele 420 sztuk

orion127 śruba kotwiąca 140 sztuk

orion128 podwyższenie o 10 cm

podpora panela 28 sztuk

panel o szerokości 0,5 m

panel szerokości 1 m 28 sztuk

OPIS ILOŚĆ DLA BASENU 4 x 8 x 1,4 m

Korzysci basenów Orion :
  

  

BASENY ORION - ELEMENTY

ź brak pożywki dla bakterii - brak potrzeby wykładania włókniną

ź pełny recykling stalowej ściany basenu - pełna ochrona      

ź brak potrzeby tynkowania - idealna gładź stalowej ściany od razu

ź minimum prac budowlanych - tylko posadzka betonowa

ź wnętrze basenu wyłożone folią - łatwa wymiana i naprawa

ź wykorzystanie ziemi z wykopu

ź minimum prac betonowych - niskie koszty budowy

ź szybki montaż ścian mozliwy w 1 dzień

      środowiska

ź niskie koszty transportu - ściany basenu dostarczane na 1 palecie

TYLKO DLA

PROFESJONALISTÓW
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BASENY ORION Z RYNNĄ

kod 325060

kod 3941000

Pamietaj o:
Woda z rynny przelewowej musi mieć odpowiednie ujście.

Należy zastosować odpowiednie do rynny odpływy. 

Rekomendujemy odpływy z najlepszych materiałów,

aby mieć pewność długiej żywotności i niezakłóconej

pracy Twojego basenu!

Rynny przelewowe ORION to gotowe elementy, skręcane ze sobą

śrubami i montowane na specjalnych wspornikach podtrzymujących.

Wykonane z tej samej stali, co panel ORION i wyłożone wewnątrz

folią PCW. Łączenia rynny uszczelnia się masą silikonową i płynną folią. 

Rynny przelewowe przygotowane są dla kratki o szerokości 245 mm

i wysokości 22 mm.

Rynny szalunkowe ORION montowane są do ściany na specjalnych

wspornikach podtrzymujących. W rynny wlewa się beton, otrzymując

natychmiast idealny fundament pod kamienie brzegowe!

KOD

orion134

orion135

orion136

orion137 śruba rynny

orion138 prawy narożnik rynny

orion139 lewy narożnik rynny

wspornik rynny

rynna długości 0,5 m

rynna długości 1 m

OPIS

Baseny ORION dają szerokie możliwości nie tylko w kwestii kształtów, ale również technologii basenowej.

Możesz wybrać między basenem skimmerowym, a przelewowym i być pewnym, że ORION spełni Twoje 

wymagania. Baseny ORION są skoncentrowane na tym, aby zaoszczędzić Twój czas i wysiłek maksymalnie.

Gotowe rynny szalunkowe pod kamienie, gotowe rynny przelewowe, gotowe ściany panelowe i wiele

innych... Pytanie, czy Ty jesteś gotowy na basen ORION?

KOD

orion141

orion142

orion145

orion137 śruba rynny

orion143 prawy narożnik rynny

orion144 lewy narożnik rynny

wspornik rynny

rynna długości 0,5 m

rynna długości 1 m

OPIS

TYLKO DLA

PROFESJONALISTÓW
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BASENY ORION - KOMPLETY

z pędzącym czasem w naszym magazynie posiadamy gotowe komplety basenów ORION, dostępne od ręki. 

Dodatkowo nie musisz martwić się o dobieranie prawidłowej ilości poszczególnych elementów. Wybraliśmy 

najbardziej popularne i optymalne wymiary, aby zagwarantować Ci komfort użytkowania basenu przy 

odpowiednim poziomie kosztów, jakie chcesz ponieść. Ponieważ to baseny ORION dostosowują się do

Doskonale wiemy, jak ważną rolę w branży basenowej gra czas, by zdążyć z inwestycją przed końcem

sezonu i cieszyć się relaksem w basenie wypełnionym czystą, krystaliczną wodą. Dlatego, aby wygrać

latem w pełni! Dodatkowo oferujemy dedykowane pakiety wyposażenia do poszczególnych wymiarów!

do Twoich potrzeb, nigdy odwrotnie! Wybierz spośród 2 kolorów folii oraz aż 5 rozmiarów basenu i ciesz się

Basen ORION

z folią niebieską:

3 x 6 x 1,4 m

3 x 7 x 1,4 m

4 x 7 x 1,4 m

4 x 8 x 1,4 m

4 x 9 x 1,4 m

Basen ORION

z folią mozaika

niebieska:

3 x 6 x 1,4 m

3 x 7 x 1,4 m

4 x 7 x 1,4 m

4 x 8 x 1,4 m

4 x 9 x 1,4 m

Zapytaj nas o:
 Pakiet filtracji

Pakiet oświetlenia

Pakiet hydrauliczny

Pakiet ogrzewania

Pakiet dezynfekcji

Pakiet czyszczący

TYLKO DLA

PROFESJONALISTÓW
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Tam gdzie marzenia spotykaja sie z rzeczywistoscia

Schody Orion! Do zakochania jeden krok!

Sprawdz sam, jak

latwo je zlozy
c

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. 

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 

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. Zawsze uzyskuje się idealnie gładką 

powierzchnię oraz idealne kąty. Schody ORION 

wykonane są z dbałością o każdy detal, idealnie 

równe odległości i powierzchnia na każdym stopniu! 

Oferowane 4-stopniowe kształty o wysokości 140 cm. 

Przeznaczone do montażu razem z basenami 

ORION, ale nadają się także do zamontowania            

w innych typach basenów. Wykłada się je folią 

basenową o grubości 1,5 mm lub 0,75 mm w postaci 

gotowego wkładu foliowego tzw. linera. Elementy 

schodów skręcane są ze sobą, tworząc stabilną             

i trwałą konstrukcję.

SCHODY ORION
TYLKO DLA

PROFESJONALISTÓW
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R

A

E

D

C

B

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

R Waga (kg)

Waga (kg)

KOD

KOD

orion170

orion174

WYMIARY (mm)

WYMIARY (mm)

3,00

2,60

1,26

2,00

1,40

1,40

0,32

0,30

0,27

0,29

1,365 176

143

A

E

D

C

B

0,25 0,25

A

C
E

D

B

A B C D E Waga (kg)KOD

orion171

orion172

orion173

WYMIARY (mm)

1,00

2,00

3,00

1,30

1,30

1,30

1,40

1,40

1,40

0,30

0,30

0,30

0,29

0,29

0,29

136

195

246

Schody Roman

Schody Kanto

Schody TRG

18



C
E

D

A

B

A B C D E Waga (kg)KOD

orion175

orion178

orion176

orion179

orion181

orion177

orion180

orion182

WYMIARY (mm)

3,00

6,00

4,00

7,00

9,00

5,00

8,00

10,00

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,29

0,29

0,29

0,29

0,29

0,29

0,29

0,29

240

415

298

474

590

357

531

648

Schody Zetka

A B C D E Waga (kg)KOD

orion183

orion184

WYMIARY (mm)

3,50

3,50

1,30

1,30

1,40

1,40

0,30

0,30

0,29

0,29

277

277

0,25

A

B

C
E

D

Schody Rez

Czy wiesz, ze?

Schody Orion są tak dokładnie wykonane, że na

pewno nie trzeba po montażu niczego poprawiać!

Zawsze zachowają idealne wymiary!

Gładka powierzchnia od razu umożliwia wykończenie

basenu folią. Dla większego komfortu można pod

folię położyć włókninę.

.
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w których stawia się na spektakularny efekt!

ALKORPLAN TOUCH to pierwsza membrana zbrojona ze 

strukturalną budową i fakturą naturalnego kamienia 

grubości 2 mm. To folia basenowa 3D zainspirowana 

naturą!

ALKORPLAN CERAMICS jest idealny do renowacji 

istniejących basenów, ale również do nowych inwestycji,

ALKORPLAN XTREME to folia, która przetrwa ekstremalne 

warunki! Jest odporna praktycznie na wszystko!

Więcej znajdziesz na dalszych stronach naszego katalogu.

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 oraz 

wkładem pol iestrowym.  Powstaje  w ten sposób 

wykładzina o grubości 1,5 mm niezwykłej wytrzymałości. 

Powierzchnia pokryta jest podwójną (Alkorplan 2000) lub 

potrójną (Alkorplan 3000) warstwą akrylu. Daje to 

niespotykaną trwałość, odporność i łatwość czyszczenia.

FOLIA BASENOWA ALKORPLAN
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FOLIA BASENOWA ALKORPLAN
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ALKORPLAN 2000

Niebieski - intensywny błękit morza Śródziemnego w basenie pełnym światła i koloru daje poczucie 

doskonałego wyboru i niezachwianej harmonii.

Model Kod Szerokość Długość Ilość w rolce Wykończenie

ALKORPLAN 2000 NIEBIESKI

ALKORPLAN 2000 NIEBIESKI

SCHODOWA NIEBIESKA

069900

069903

070031

1,65 m

2,05 m

1,65 m

25 mb

25 mb

25 mb

241,25 m
251,25 m
241,25 m

2 warstwy akrylu

2 warstwy akrylu

Antypoślizgowe

Jasnoiebieski - tradycyjny kolor, który sprawi, że basen będzie pełen światła i radości, w którym można 

przeżyć niezapomniane chwile.

Model Kod Szerokość Długość Ilość w rolce Wykończenie

ALKORPLAN 2000 JASNONIEBIESKI

ALKORPLAN 2000 JASNONIEBIESKI

SCHODOWA JASNONIEBIESKA

069906

069908

070032

1,65 m

2,05 m

1,65 m

25 mb

25 mb

25 mb

241,25 m
251,25 m
241,25 m

2 warstwy akrylu

2 warstwy akrylu

Antypoślizgowe

Piaskowy - basen wypełniony krystaliczną, ciepłą wodą i przyjemnym dla zmysłów kolorem przeniesie Cię na 

dalekie, egzotyczne plaże.

Model Kod Szerokość Długość Ilość w rolce Wykończenie

ALKORPLAN 2000 PIASKOWY

ALKORPLAN 2000 PIASKOWY

SCHODOWA PIASKOWA

069909

069910

070038

1,65 m

2,05 m

1,65 m

25 mb

25 mb

25 mb

241,25 m
251,25 m
241,25 m

2 warstwy akrylu

2 warstwy akrylu

Antypoślizgowe

10 LAT

YEARS

RANA CW JIG

GE UE AT NAR

TYLKO DLA

PROFESJONALISTÓW
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Zielony - wypełni Twój basen w egzotyczne miejsce, wypełnione karaibskimi wodami i zaprosi do ucieczki od 

stresu i rutyny.

Model Kod Szerokość Długość Ilość w rolce Wykończenie

ALKORPLAN 2000 ZIELONY

ALKORPLAN 2000 ZIELONY

SCHODOWA ZIELONA

069917

069919

070033

1,65 m

2,05 m

1,65 m

25 mb

25 mb

25 mb

241,25 m
251,25 m

241,25 m

2 warstwy akrylu

2 warstwy akrylu

Antypoślizgowe

Bialy - delikatny, zmysłowy, zawsze elegancki kolor, który zamieni Twój basen w miejsce ekskluzywnych 

spotkań i doznań.

Model Kod Szerokość Długość Ilość w rolce Wykończenie

ALKORPLAN 2000 BIAŁY

ALKORPLAN 2000 BIAŁY

SCHODOWA BIAŁA

069912

069915

070035

1,65 m

2,05 m

1,65 m

25 mb

25 mb

25 mb

241,25 m
251,25 m

241,25 m

2 warstwy akrylu

2 warstwy akrylu

Antypoślizgowe

Ciemnoszary - mocny i wyrafinowany, nie idzie na kompromis, za to daje Ci poczucie klasy i elegancji, a całemu 

otoczeniu nada prestiżu.

Model Kod Szerokość Długość Ilość w rolce Wykończenie

ALKORPLAN 2000 CIEMNOSZARY

ALKORPLAN 2000 CIEMNOSZARY

SCHODOWA CIEMNOSZARA

069920

069922

070036

1,65 m

2,05 m

1,65 m

25 mb

25 mb

25 mb

241,25 m
251,25 m

241,25 m

2 warstwy akrylu

2 warstwy akrylu

Antypoślizgowe

ALKORPLAN 200010 LAT

YEARS

RANA CW JIG

GE UE AT NAR

TYLKO DLA

PROFESJONALISTÓW
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ALKORPLAN 2000 10 LAT

YEARS

RANA CW JIG

GE UE AT NAR

TYLKO DLA

PROFESJONALISTÓW

Jasnoszary - światowy, nigdy nie wychodzi z mody, stonowany, ale nie nudny. Nadaje łagodny i subtelny 

wygląd Twojemu basenowi, a Tobie przyniesie ukojenie i spokój.

Model Kod Szerokość Długość Ilość w rolce Wykończenie

ALKORPLAN 2000 JASNOSZARY

ALKORPLAN 2000 JASNOSZARY

SCHODOWA JASNOSZARA

069924

069926

070034

1,65 m

2,05 m

1,65 m

25 mb

25 mb

25 mb

241,25 m
251,25 m

241,25 m

2 warstwy akrylu

2 warstwy akrylu

Antypoślizgowe
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Persja niebieska - mozaikowy wzór o klasycznym charakterze, który zawsze jest trafnym wyborem i przeniesie 

Cię do odległej, gorącej Grecji.

Model Kod Szerokość Długość Ilość w rolce Wykończenie

ALKORPLAN 3000 PERSJA NIEBIESKA

SCHODOWA PERSJA NIEBIESKA

069945

070028

1,65 m

1,65 m

25 mb

25 mb

241,25 m

241,25 m

3 warstwy akrylu

Antypoślizgowe

Carrara - wesoły, abstrakcyjny wzór, idealny do basenów o nieregularnych kształtach, nada radości oraz 

dziecięcej energii Twojemu basenowi.

Model Kod Szerokość Długość Ilość w rolce Wykończenie

ALKORPLAN 3000 CARRARA

SCHODOWA CARRARA

069940

070029

1,65 m

1,65 m

25 mb

25 mb

241,25 m
241,25 m

3 warstwy akrylu

Antypoślizgowe

Persja piaskowa - klasyczna mozaika w świeżej i lekkiej wersji, dzięki której Twój basen stanie się oazą relaksu, 

przyjemności i rozkoszy.

Model Kod Szerokość Długość Ilość w rolce Wykończenie

ALKORPLAN 3000 PERSJA PIASKOWA

SCHODOWA PERSJA PIASKOWA

069940

070029

1,65 m

1,65 m

25 mb

25 mb

241,25 m
241,25 m

3 warstwy akrylu

Antypoślizgowe

ALKORPLAN 300010 LAT

YEARS

RANA CW JIG

GE UE AT NAR

TYLKO DLA

PROFESJONALISTÓW
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Mozaika - mozaikowy wzór o klasycznym charakterze, który zawsze jest trafnym wyborem i przeniesie Cię 

do odległej, gorącej Grecji.

Model Kod Szerokość Długość Ilość w rolce Wykończenie

ALKORPLAN 3000 MOZAIKA 069930 1,65 m 25 mb
241,25 m 3 warstwy akrylu

Marble - głęboki błękit ze spektakularnymi refleksami przyciągnie wszystkie spojrzenia, czyniąc kąpiel 

prawdziwą przyjemnością.

Model Kod Szerokość Długość Ilość w rolce Wykończenie

ALKORPLAN 3000 MARBLE 069950 1,65 m 25 mb
241,25 m 3 warstwy akrylu

Bizancjum niebieska - mozaika, dzięki której Twój basen stanie się elegancki i dystyngowany, co dzień 

zapraszając do kąpieli, przywodzącej na myśl śródziemnomorskie kurorty.

Model Kod Szerokość Długość Ilość w rolce Wykończenie

ALKORPLAN 3000 BIZANCJUM

SCHODOWA BIZANCJUM

069935

070030

1,65 m

1,65 m

25 mb

25 mb

241,25 m
241,25 m

3 warstwy akrylu

3 warstwy akrylu

ALKORPLAN 3000 10 LAT

YEARS

RANA CW JIG

GE UE AT NAR

TYLKO DLA

PROFESJONALISTÓW

26



Persja czarna - sprawi, że Twój basen nie tylko będzie luksusowy i elegancki, ale również będzie wyróżniał się 

w Twoim ogrodzie. 

Model Kod Szerokość Długość Ilość w rolce Wykończenie

ALKORPLAN 3000 PERSJA CZARNA 069942 1,65 m 25 mb 241,25 m 3 warstwy akrylu

Platinum - unikalne wzornictwo, nowoczesny i spektakularny o błyszczących refleksach, które sprawią, że 

Twój basen stanie się najcenniejszym klejnotem w ogrodzie.

Model Kod Szerokość Długość Ilość w rolce Wykończenie

ALKORPLAN 3000 PLATINUM 069952 1,65 m 25 mb
241,25 m 3 warstwy akrylu

ALKORPLAN 300010 LAT

YEARS

RANA CW JIG

GE UE AT NAR

TYLKO DLA

PROFESJONALISTÓW
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ALKORPLAN TOUCH

Folia basenowa 3D zainspirowana naturą!

Spraw sobie wyjątkowy i ekskluzywny basen! A jeśli chcesz się o niej więcej dowiedzieć, musisz  ją dotknąć!

Przekształć swój dom w przestrzeń o wyjątkowym wzornictwie i charakterze.

ALKORPLAN TOUCH to pierwsza membrana zbrojona o strukturalnej budowie i fakturze naturalnego 

kamienia,  grubości 2 mm. Dzięki temu jest najmocniejsza i najbardziej odporna na rynku. 

Jej oryginalność sprawia, że staje się unikalnym rozwiązaniem dla zapewnienia osobistego charakteru 

basenowi i przekształcenia Twojego domu w wyjątkową przestrzeń. ALKORPLAN TOUCH to folia, która ma 

osobowość i nietuzinkowy charakter i uczyni Twój dom oraz ogród wyjątkowym miejscem.

ALKORPLAN TOUCH spełnia dwa fundamentalne wymagania względem każdego basenu: jest całkowicie 

wodoszczelna oraz gwarantuje najpiękniejsze możliwe wykończenie.

10 LAT

YEARS

RANA CW JIG

GE UE AT NAR

TYLKO DLA

PROFESJONALISTÓW
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Authentic

069970
Relax

Elegance

Sublime

Vanity

Prestige

Origin

069968

069966

069974

069972

069964

069975

ALKORPLAN TOUCH
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ALKORPLAN TOUCH

Prestige

Authentic

Origin Relax
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ALKORPLAN TOUCH

Elegance

Sublime

Vanity
31



ALKORPLAN CERAMICS

Folia ALKORPLAN CERAMICS o wyjątkowym wyglądzie i fakturze

mozaikowych, greckich wzorów, dzięki starannie dobranej estetyce i wielu

zaletom w porównaniu z inną folią basenową na rynku, gwarantuje Ci:

- spokój estetyczny i wodoszczelność na lata

- szybki i łatwy montaż w porównaniu do mozaiki szklanej

- możliwość nałożenia na istniejące już wykończenie Twojego basenu

- minimalną konserwację powierzchni.

Model Kod Szerokość

ALKORPLAN CERAMICS SELENE 1,65 m070008

Czy wiesz, ze?
Folię Ceramics można zgrzewać na dwa sposoby: na zakładkę

lub krawędź do krawędzi. W obu przypadkach pamiętaj jednak,

aby użyć naszego wypełniacza spoin!

Model Kod Szerokość

ALKORPLAN CERAMICS ATENEA 1,65 m070006

10 LAT

YEARS

RANA CW JIG

GE UE AT NAR

TYLKO DLA

PROFESJONALISTÓW
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ALKORPLAN CERAMICS

Grubość membrany 2 mm tworzy najbardziej trwałą i sprężystą folię basenową, która jest

jednocześnie łatwa do spawania. Ciesz się pięknym efektem przy niewielkim nakładzie pracy!

Do wykończenia zgrzewów zalecamy zastosowanie folii w płynie.

Nie chcesz widzieć rozpadającej się fugi

i odpadających płytek po latach?

Rozwiązaniem jest ALKORPLAN CERAMICS!

Idealny do nowych basenów i do renowacji!

Instalowany na istniejącym podłożu, bez kucia

starych płytek. Gwarantuje wodoszczelność

przez 10 lat przy minimalnej konserwacji powłoki! 

Model Kod Szerokość

ALKORPLAN CERAMICS SOFIA 1,65 m070007

Model Kod Szerokość

ALKORPLAN CERAMICS ETNA 1,65 m070009
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ALKORPLAN VOGUE

Spraw sobie wyjątkowy i ekskluzywny basen, który będzie pasował zarówno do Twojego domu, jak i do 

Ciebie samego!

ALKORPLAN VOGUE to zbrojona membrana o grubości 2 mm dla osób, którzy cenią sobie indywidualizm 

prestiż i styl na najwyższym poziomie. Od teraz zaprojektowanie wnętrza basenu, które doskonale 

współgra z wnętrzem Twojego domu, nie będzie stanowiło żadnego problemu. Poczuj szyk i elegancję 

nowego wzornictwa i dopasuj je do swojego charakteru. Wolisz surowy, urbanistyczny styl, czy pragniesz 

poczuć się, jak na ulicach największych stolic mody? A może chcesz się przenieść do miejsc skąpanych 

słońcem, w których jedyne, co czuć to morska bryza?

Skoro pragniesz komfortu i stylu w swoim domu, dlaczego nie miałbyś tego mieć w swoim basenie? 

Vintage

069960

Summer

069962

Urban

069961

10 LAT

YEARS

RANA CW JIG

GE UE AT NAR

TYLKO DLA

PROFESJONALISTÓW
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ALKORPLAN VOGUE
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ALKORPLAN XTREME

ALKORPLAN XTREME to folia zaprojektowana, aby zapobiec utracie nawet jednej kropli wody w basenie, 

jednocześnie napełniając go atrakcyjnymi kolorami, które przez lata pozostaną, jak nowe. 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 przy 

użyciu agresywnych produktów chemicznych. XTREME to pierwsza, wzmocniona folia odporna na chlor 

w ekstremalnych warunkach. Rolki dostępne są w szerokości 1,65 m i długości 25 mb. Więcej danych 

znajdziesz w karcie technicznej.

XTREME

ICE

069991

XTREME

SILVER

069986

XTREME

VOLCANO 

069988

XTREME

ONYX 

069990

XTREME

SAHARA 

069980

XTREME

BLUE FRESH

069982

XTREME

AZUR

069984

ALKORPLAN XTREME ma wyjątkową tarczę ochronną, która pokrywa całą powierzchnię, zarówno z przodu, 

jak i z tyłu. Substancje chemiczne 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 

oraz 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.

15 LAT

YEARS

RANA CW JIG

GE UE AT NAR

TYLKO DLA

PROFESJONALISTÓW
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ALKORPLAN XTREME

Folia antypoślizgowa Kod Szerokość

ALKORPLAN XTREME ICE

ALKORPLAN XTREME AZUR

ALKORPLAN XTREME SAHARA

ALKORPLAN XTREME SILVER

ALKORPLAN XTREME BLUE FRESH

ALKORPLAN XTREME VOLCANO

ALKORPLAN XTREME ONYX

070003

069996

069992

069998

069994

070000

070002

1,65 m

1,65 m

1,65 m

1,65 m

1,65 m

1,65 m

1,65 m

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 skład nie musi zawierać fungicydów ani toksycznych produktów, 

które zapobiegają rozwojowi bakterii, dzięki czemu są odpowiednie dla ryb, roślin i oczywiście znacznie 

zdrowsze dla całej rodziny. Na powierzchnie, które powinny być wolne od poślizgu należy położyć 

specjalną folię. Do każdego koloru XTREME dedykowana jest folia antypoślizgowa o najlepszych 

parametrach. Szerokość rolki to 1,65 m, a długość wynosi 10 mb. Więcej danych w karcie technicznej.

lat

przeciw plamom

Gwarancja

lat

Gwarancja

hydroizolacyjnosci

Gwarancja

lat

na kolor

Pamietaj o:
Wypełniaczu spoin

XTREME

Wystarczy, że podasz kolor!

kod 070004
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PF4000 mająca drukowane wzory

AQUASENSE z wypukłą powierzchnią

Firma ALKOR Draka CGT to dominujący, światowy 

dostawca polimerycznych powłok. Nasz niezastąpiony 

zespół stara się wprowadzać innowacyjne i jakościowe 

produkty, które zachwycą naszych klientów oraz całą 

branżę basenową. Pomysłowe rozwiązania, innowacje oraz 

technologia to argumenty, dzięki którym zdecydowaliśmy 

wprowadzić najlepsze folie basenowe na rynek. Folia 

ALKOR o grubości 1,5 mm jest wykonana z dwóch warstw 

najwyższej jakości PCW, wzmocnionego tkaną siatką 

poliestrową. Pokryta ochronnym lakierem, wytwarzana 

jest na nowoczesnych kalanderach przez doświadczonych 

pracowników z firmy ALKOR Draka w fabryce we Francji. 

Cechuje się dynamicznymi kolorami, teksturami oraz 

inspirującą estetyką. ALKOR Draka cechuje się teksturami, 

dynamicznymi kolorami i inspirującą estetyką. Ten wybór 

zaspokoi oczekiwania każdego. Dodatkowo najwyższa jakość 

kosztuje mniej, niż inne porównywalne folie. Poznaj je 

wszystkie i wybierz najbardziej odpowiednią dla Ciebie:

PF3000 o jednolitym kolorze.

FOLIA BASENOWA ALKOR DRAKA
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FOLIA BASENOWA ALKORPLAN

ź brak zawartości kadmu

ź 10 lat gwarancji na szczelność folii 

ź karta gwarancyjna w każdej rolce folii

ź duża trwałość kolorów i odporność na promieniowanie UV

ź wykonana wg normy EN 15836-2 

ź możliwość stosowania na każdym podłożu

ź elastyczność, odporność na wielokrotne odkształcanie

ź brak rozwoju organizmów

ź odporność na gnicie, starzenie się i warunki pogodowe

ź odporność na barwniki z otoczenia np. liście i tłuszcze

ź temperatura stosowania od -25 do +32°C 

 prywatnych, hotelowych i publicznych

ź przeznaczona do stosowania w basenach kąpielowych    

Wlasciwosci techniczne folii ALKOR Draka
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ALKOR AQUASENSE 10 LAT

YEARS

RANA CW JIG

GE UE AT NAR

TYLKO DLA

PROFESJONALISTÓW

Wypukłe powierzchnie folii basenowych ALKOR AQUASENSE są zaprojektowane tak, aby nadać charakteru 

basenowi, dając poczucie prawdziwych, naturalnych tekstur.

Model Kod Szerokość Długość Ilość w rolce

CALACATTA MARBLE 069874 1,65 m 20 mb 233 m

Calacatta Marble - ponadczasowy styl, marmurowy wzór, który nada Twojemu basenowi szlachetny oraz 

elegancki wygląd.

Black Slate - inspirowany naturalnymi hiszpańskimi łupkami. Ta bogata, ale nierzucająca się w oczy 

tekstura tworzy wyrafinowaną atmosferę.

Golden Riviera - ciesz się relaksującym uczuciem inspirowanym złocistą, piaszczystą plażą Riwiery 

Francuskiej.

Model Kod Szerokość Długość Ilość w rolce

BLACK SLATE 069876 1,65 m 20 mb
233 m

Model Kod Szerokość Długość Ilość w rolce

GOLDEN RIVIERA 069878 1,65 m 20 mb
2

33 m
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Seria Granit to design masywnego granitu, która zapewnia unikalny, naturalny wygląd basenu. Wytłaczana 

tekstura Aquasense dodawana jest do materiału podkładowego Semi-Commercial, który zawiera dodatkową 

odporność na środki chemiczne i wiodącą w branży ochronę przed promieniowaniem UV.

Model Kod Szerokość Długość Ilość w rolce

GRANIT BLUE 069882 1,65 m 20 mb 233 m

Granit Blue - połączenie koloru ciemnego granitu i błękitu czystej wody doskonale dopełni wygląd basenu 

oraz nada wodzie morski, głęboki odcień.

Granit Sand - niczym piaszczysta, złocista plaża i gorące słońce, które okala Twój basen, dostarczy Tobie 

egzotycznych wrażeń.

Granit Grey - elegancki i wytworny, delikatny i mocny zarazem, uczyni Twój basen miejscem prawdziwego 

relaksu, a Twój dom luksusowym pałacem.

ALKOR AQUASENSE10 LAT

YEARS

RANA CW JIG

GE UE AT NAR

Model Kod Szerokość Długość Ilość w rolce

GRANIT SAND 069884 1,65 m 20 mb
233 m

Model Kod Szerokość Długość Ilość w rolce

GRANIT GREY 069886 1,65 m 20 mb
2

33 m

TYLKO DLA

PROFESJONALISTÓW
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ALKOR AQUASENSE 10 LAT

YEARS

RANA CW JIG

GE UE AT NAR

Wypukłe powierzchnie folii basenowych ALKOR AQUASENSE są zaprojektowane tak, aby nadać charakteru 

basenowi, dając poczucie prawdziwych, naturalnych tekstur.

Model Kod Szerokość Długość Ilość w rolce

MOSAIC 3D 069870 1,65 m 20 mb 233 m

Mosaic 3D - wzór ceramicznej, mozaikowej płytki stworzy popularny styl Mid-century modern, czyniąc Twój 

basen nowoczesnym, a jednocześnie nostalgicznym.

Fidji - wzór inspirowany kamieniami prosto z Indonezji wprowadzi spokojną i cichą atmosferę do Twojego 

basenu. 

Model Kod Szerokość Długość Ilość w rolce

FIDJI 069888 1,65 m 20 mb
233 m

Wiecej zdjec,
które pomoga Ci
wybrac kolor

znajdziesz tutaj!

Czy wiesz, ze?

ź ALKOR Draka CGT prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju. 

Rocznie odzyskuje do 3 milionów kg PCW. W rzeczywistości ponad

91% odpadów produkcyjnych z działalności jest odzyskiwanych

i  ponownie używanych do zastosowań przemysłowych.

Oznacza to, że CGT niweluje ślad węglowy swojej produkcji

o około 23 milionów kg emisji dwutlenku węgla rocznie.

2ź Grubość folii Aquasense to 1,6 mm, waga 1 m  = 1850 g +/-5%, 

natomiast system stabilizacji nie zawiera metali ciężkich!

ź Dzięki idealnym właściwościom topnienia, folie ALKOR zgrzewa 

się na zakładkę, bez użycia drogiego podkładu pod folię!

TYLKO DLA

PROFESJONALISTÓW
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ALKOR AQUASENSE
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Mozaiki - drukowane wzory - europejska kolekcja innowacyjnych, wyjątkowych drukowanych folii inspirowana 

najnowszymi trendami i stylami dekorów. 

Cyrus Blue - śródziemnomorska, niebieska mozaika z południowym charakterem zachwyci Cię równowagą 

oraz klasyką wzornictwa.

Cyrus Grey - eleganckie szare kafelki, które przyniosą oryginalny, a jednocześnie harmonijny i spokojny 

wygląd Twojemu basenowi.

Model Kod Szerokość Długość Ilość w rolce

CYRUS BLUE

Schodowa

069845

070243

1,65 m

1,65 m

25 mb

20 mb

241,25 m

233 m

Model Kod Szerokość Długość Ilość w rolce

CYRUS GREY

Schodowa

069842

070244

1,65 m

1,65 m

25 mb

20 mb

2
41,25 m

233 m

ALKOR PF 4000 10 LAT

YEARS

RANA CW JIG

GE UE AT NAR

TYLKO DLA

PROFESJONALISTÓW

Cyrus Sand - ciepły i delikatny wzór piaszczystej pustyni uczyni Twój basen harmonijnym, a kąpiel w nim 

stanie się wyjątkowym przeżyciem dla zmysłów.

Model Kod Szerokość Długość Ilość w rolce

CYRUS SAND

Schodowa

069848

070245

1,65 m

1,65 m

25 mb

20 mb

241,25 m

233 m
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ALKOR PF 4000

Dzięki ochronnej, ekskluzywnej powłoce powierzchni AquaFinish, została utworzona ochrona przed zużyciem, 

plamami, UV oraz podniesiono odporność chemiczną. Tak uzyskano najwyższą jakość winylowego materiału 

folii. 

Czy wiesz, ze?
Dla uzyskania pełnego efektu, kostki mozaiki

nie muszą idealnie pasować do siebie

w miejscach zakładek.

Wiecej zdjec,
które pomoga Ci
wybrac kolor

znajdziesz tutaj!

10 LAT

YEARS

RANA CW JIG

GE UE AT NAR

TYLKO DLA

PROFESJONALISTÓW
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Kolekcja niepowtarzalnych, drukowanych folii, dzięki którym można być na bieżąco z najnowszymi trendami. 

Zachwycają indywidualnością! Dają niesamowity efekt wodnej toni. Dzięki ochronnej powłoce powierzchni 

AquaFinish, została utworzona ochrona przed zużyciem, plamami, UV i podniesiono odporność chemiczną.

Plaza - eleganckie, mieniące się w słońcu, intensywnie błękitne kafelki uczynią Twój basen krystalicznym, 

relaksującym miejscem przyjemności.

Oceanstone - kolorowe kamienie dają oceaniczny wygląd dna Twojego basenu! Bardzo trafione wzory dla 

basenów ze zróżnicowanymi kątami i kształtami.

Sparkle - wzory przypominające błękitne niebo z delikatnymi, białymi obłokami sprawią, że Twój basen nie 

tylko będzie intensywnie niebieski, ale również łagodny i przyjemny.

ALKOR PF 4000

Model Kod Szerokość Długość Ilość w rolce

PLAZA 069852 1,65 m 25 mb 241,25 m

Model Kod Szerokość Długość Ilość w rolce

OCEANSTONE 069854 1,65 m 25 mb 241,25 m

Model Kod Szerokość Długość Ilość w rolce

SPARKLE 069850 1,65 m 25 mb 241,25 m

10 LAT

YEARS

RANA CW JIG

GE UE AT NAR

TYLKO DLA

PROFESJONALISTÓW
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HD Jellistone Electric - wzór, który ma za zadanie uosabiać wygląd bioluminescencyjnych morskich meduz, 

połączony z klasycznymi kamiennymi kafelkami. Niesamowity efekt wyglądu wody!  

ALKOR PF 4000

Seria HD to kolekcja dla osób nietuzinkowych, którzy chcą się wyróżnić nietypowym designem. Wzory serii HD 

doskonale odbijają promienie słoneczne, przez co woda lśni niczym diament. Ochronna powłoka powierzchni 

AquaFinish chroni przed zużyciem, plamami, UV oraz podnosi odporność chemiczną.

Model Kod Szerokość Długość Ilość w rolce

JELLISTONE ELECTRIC 069858 1,65 m 25 mb 241,25 m

Butterfly Pearl - oryginalny, pięknie połyskujący w słońcu wzór zainspirowany twórczością Gaudiego nada 

delikatny i harmonijny wygląd Twojemu basenowi.

HD Jellistone Jamaican - wzór, który ma za zadanie jeszcze bardziej uosabiać wygląd bioluminescencyjnych 

morskich meduz, połączony z klasycznymi kamiennymi kafelkami. Niesamowity efekt wyglądu wody! 

Model Kod Szerokość Długość Ilość w rolce

BUTTERFLY PEARL 069856 1,65 m 25 mb 241,25 m

Model Kod Szerokość Długość Ilość w rolce

JELLISTONE JAMAICAN 069862 1,65 m 25 mb 241,25 m

10 LAT

YEARS

RANA CW JIG

GE UE AT NAR

TYLKO DLA

PROFESJONALISTÓW
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ALKOR PF 3000

Adriatic Blue - zawsze w modzie, zawsze stonowany… Klasyczny i piękny wybór dla Twojego basenu. 

Tradycyjny, a jednocześnie ponadczasowy i z klasą.

Model Kod Szerokość Długość Ilość w rolce Wykończenie

PF 3000 ADRIATIC BLUE

PF 3000 ADRIATIC BLUE

SCHODOWA ADRIATIC BLUE

069800

069802

070231

1,65 m

2,05 m

1,65 m

25 mb

25 mb

25 mb

241,25 m
251,25 m
241,25 m

AquaFinish

AquaFinish

Antypoślizgowe

Pale Blue - delikatność Pale Blue będzie idealna podczas relaksu w i przy basenie. Nadaje piękny kolor 

wodzie, a Tobie przynosi spokój i harmonię.

Model Kod Szerokość Długość Ilość w rolce Wykończenie

PF 3000 PALE BLUE

PF 3000 PALE BLUE

SCHODOWA PALE BLUE

069806

069807

070232

1,65 m

2,05 m

1,65 m

25 mb

25 mb

25 mb

241,25 m
2

51,25 m
241,25 m

AquaFinish

AquaFinish

Antypoślizgowe

Sand - zdumiewający wygląd nadmorskiej, tropikalnej plaży z piękną szmaragdową wodą w Twoim basenie, 

stylowy, zmysłowy i subtelny.

Model Kod Szerokość Długość Ilość w rolce Wykończenie

PF 3000 SAND

PF 3000 SAND

SCHODOWA SAND

069809

069811

070238

1,65 m

2,05 m

1,65 m

25 mb

25 mb

25 mb

241,25 m
251,25 m
241,25 m

AquaFinish

AquaFinish

Antypoślizgowe

PF3000 – to gama pięknych i wyraźnych, jednobarwnych kolorów. Powłoka AquaFinish chroni przed zużyciem, 

plamami, UV i podnosi odporność chemiczną, przez co uzyskano najwyższą jakość winylowego materiału folii. 

10 LAT

YEARS

RANA CW JIG

GE UE AT NAR

TYLKO DLA

PROFESJONALISTÓW
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White - stylowy i krystaliczny kolor wody, dający mieniący się efekt, kiedy dotkną go promienie słoneczne.

Model Kod Szerokość Długość Ilość w rolce Wykończenie

PF 3000 WHITE

PF 3000 WHITE

SCHODOWA WHITE

069812

069814

070235

1,65 m

2,05 m

1,65 m

25 mb

25 mb

25 mb

241,25 m
251,25 m
241,25 m

AquaFinish

AquaFinish

Antypoślizgowe

Caribbean Green - naturalny i egzotyczny wygląd, niczym wody karaibskie Twojego basenu!

Model Kod Szerokość Długość Ilość w rolce Wykończenie

PF 3000 CARIBBEAN GREEN

PF 3000 CARIBBEAN GREEN

SCHODOWA CARIBBEAN GREEN

069817

069819

070233

1,65 m

2,05 m

1,65 m

25 mb

25 mb

25 mb

241,25 m
251,25 m
241,25 m

AquaFinish

AquaFinish

Antypoślizgowe

Light grey - modny i zachwycający, pokaże czysty i elektryzujący niebieski kolor wody Twojego basenu!

Model Kod Szerokość Długość Ilość w rolce Wykończenie

PF 3000 LIGHT GREY

PF 3000 LIGHT GREY

SCHODOWA LIGHT GREY

069820

069822

070234

1,65 m

2,05 m

1,65 m

25 mb

25 mb

25 mb

241,25 m
251,25 m
241,25 m

AquaFinish

AquaFinish

Antypoślizgowe

ALKOR PF 3000

Wiecej zdjec
znajdziesz tutaj!

10 LAT

YEARS

RANA CW JIG

GE UE AT NAR

TYLKO DLA

PROFESJONALISTÓW
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ALKOR PF 3000

Anthracite - perfekcyjne połączenie pomiędzy współczesną architekturą i nowoczesną elegancją w Twoim 

basenie.

Model Kod Szerokość Długość Ilość w rolce Wykończenie

PF 3000 ANTHRACITE

PF 3000 ANTHRACITE

SCHODOWA ANTHRACITE

069824

069825

070236

1,65 m

2,05 m

1,65 m

25 mb

25 mb

25 mb

241,25 m
251,25 m

241,25 m

AquaFinish

AquaFinish

Antypoślizgowe

10 LAT

YEARS

RANA CW JIG

GE UE AT NAR

TYLKO DLA

PROFESJONALISTÓW

50



DODATKI ALKOR & ALKORPLAN

Pozorne, ale bez nich cała praca i efekty pójdą na marne. Są niezbędne do właściwego montażu folii oraz

gwarantują jej trwałość przez wiele lat. 

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.

1

4

2

5

3

76

KOD

070092i1

2

3

4

5

6

7

070020

070111

070112

070150

069978 podkład pod Touch, rolka 20 mb, szer. 15 cm

070100 aluminiowe nity montażowe 4,8 x 20 mm, 200 szt.

070092 klej ALKOR THERMO 5 kg

070160 silikon niebieski do połączeń folia PCW z kamieniem, betonem, ceramiką

070040

070080

rozpuszczalnik do wypełniacza spoin

butelka wypełniacza spoin

kątownik stalowy 3 x 6 cm, powlekany z zewnątrz PCW

kątownik stalowy 5 x 5 cm, powlekany wewnątrz PCW

włóknina Alkor 2 m x 50 mb, 400 g/m², sztywna, grub. 2,3 mm

Alkorplan 2000 pasy torowe czarne, szer. 25 cm

klej ALKOR CONTACT 5 kg

OPIS

ALKORPLAN ALKOR

070050 069707 070055

070051 069706 ‒070056

070052 069708 069710

069709

070057

070053 069711 069705070059

070060-65070054 069704 ‒

jasnoniebieski piaskowy

zielony jasnoszary

Touchbiały

ciemnoszary Platinum

niebieski bezbarwny

KOLOR KOLOR ALKORPLAN ALKOR
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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. 

Produkowane 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, będących 

na brzegu basenu. Linery 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.

znajdziesz na początku katalogu.

2-letnia gwarancja na materiał. Każdy wymiar i kształt jest 

możliwy! Kolor dobierz z próbnika. Wzór na wyliczenie linera
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Liner zaoszczędza Twój czas i zmniejsza nakład Twojej pracy. Jest to gotowy wkład foliowy z prostym 

sposobem montażu, który nie wymaga spawania. Liner umieszcza się w profilu mocującym, a następnie 

nakłada się profil blokujący, gwarantujący stabilność i trwałość montażu. Możliwe są też inne sposoby 

montażu linera, należy go określić przy składaniu zamówienia. Liner wykonywany jest na zamówienie       

w dowolnym wymiarze na basen o regularnej formie. Linery do basenów o nieregularnych kształtach 

dostarczane są na zapytanie. Maksymalna temperatura wody może wynosić 28°C. Możliwa jest jednak 

produkcja linera dostosowanego do temperatury wody 33-35°C.

1

5

2

6

3

7 9

4

8

Linery TEBAS Classic o grubości 0,75 mm, wykonane z najlepszej jakości PCW, przetrwa tortury czasu.

KOD KOD

02001-1 02001-61 6

2 7

3 8

4 9

5

02001-2 02001-7

02001-3 02001-8

02001-4 02001-9biały tropical

02001-5 zielony

piaskowy mozaika niebieska

jasnoniebieski marmurkowy niebieski

niebieski jasnoszary

KOLOR KOLOR

liner
z klinem

aluminiowe
nity mocujace

profil
poziomy PCW

Skorzystaj
z konfiguratora
i znajdz swój

!wymarzony kolor

Pamietaj o: Przed złożeniem zamówienia na liner, należy

potwierdzić dostępność danego koloru.

profil
blokujacy

LINERY PREMIUM

Podstawowy sposób
mocowania linera

TYLKO DLA

PROFESJONALISTÓW
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4

Linery Alkorplan 2010 pokryte dwoma warstwami akrylu, co daje większą odporność na działanie

temperatury (maks. 32°C), promieniowanie UV, zanieczyszczenia i przebarwienia oraz zapewnia łatwość

w czyszczeniu linii wody.

Linery Alkorplan 3010 pokryte trzema warstwami akrylu, dzięki czemu wzór na folii jest niezmienny

przez wiele lat. 

KOD

KOD

KOD

02002-1

02010-2

02002-51

1

5

2

2

6

3

3

7

4

4

02002-2

02011-2

02002-6

02002-3

02011-9

02002-7

02002-4

02011-12

biały

Persja szara

piaskowy

Persja niebieska

antracyt

jasnoniebieski

Persja czarna

szary

niebieski

Carrara

turkusowy

KOLOR

KOLOR

KOLOR

LINERY PREMIUM

Skorzystaj
z konfiguratora
i znajdz swój

!wymarzony kolor

TYLKO DLA

PROFESJONALISTÓW
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1

5

2 3 4

Linery HD wykonane z użyciem trzech warstw: powłoki ochronnej, formuły Leader Ink i warstwy PCW

Premium, co daje im doskonałą ochronę przed promieniowaniem UV oraz odporność na chlor. Posiadają

znakomitą ochronę przed plamami i blaknięciem, a co za tym idzie większą trwałość. Unikalna, odporna

na ścieranie formuła i wysoka odporność na pęknięcia sprawiają, iż wzór przetrwa lata. 

Dodatki do linerów

KOD

KOD

02012-1

02012

1

1

2

2

3

3

4

4

5

02012-2

02040

02012-3

02041

02012-4

02042

Ocean Midnight

profil kątowy R = 15

02012-5

02043

02045

Plaza

profil poziomy szer. 9 cm, dł. 125 cm

profil blokujący

Jellystone

profil pionowy, dł. 200 cm

Electric Aquarius

profil poziomy szer. 4 cm, dł. 200 cm

Black Granite

transport linera

KOLOR

KOLOR

LINERY PREMIUM

Czy wiesz, ze?
Liner może być także dostarczony na basen ze schodami. Taki liner

ma na stopniach folię antypoślizgową. Określ rodzaj schodów,

wymiary basenu i kolor folii. Wycena linera na basen ze schodami 

przesyłana jest na zapytanie.

1 2 3 4

TYLKO DLA

PROFESJONALISTÓW
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KAMIENIE BRZEGOWE
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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

powodują, że Twój basen, jak i cały ogród może stać się unikalnym, 

ekskluzywnym miejscem z dobrze zaprojektowanym obrzeżem 

oraz 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 

oraz perfekcyjne wykonanie pozwalają na użytkowanie przez wiele 

lat. Odporne na wysokie i bardzo niskie temperatury. Kategoria 

antypoślizgowa według EN 13451. 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, 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 nieograniczone – potrzeba 

jedynie Twoich pomysłów i wyobraźni!
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Kamienie GOBI w kolorze piasku mongolskiej pustyni są produktem z mieszanki marmuru, betonu oraz 

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.  

Porowata powierzchnia zmniejsza ryzyko poślizgnięcia oraz ułatwia odprowadzenie wody.

kamien prosty
wymiar 60 x 31,5 cm

kod 19810

luk
promień od 0,5 do 2,5 m

kod 19815-19818, 198141, 198181, 19183

plyta plazowa
wymiar 49,5 x 49,5 x 3,5 cm

kod 19813

naroznik wewnetrzny lukowy

kod 19814

naroznik zewnetrzny prosty

kod 19812

naroznik wewnetrzny prosty

kod 19811

KAMIENIE GOBI Wloski styl wokól Twojego basenu!
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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. Dzięki odpowiedniej grubości kamieni są one niezniszczalne, nie ma żadnego ryzyka ich 

połamania. Odporne na wysokie i bardzo niskie temperatury. Twój basen i cały ogród może stać się 

ekskluzywnym miejscem, dzięki kamieniom BORDO. Porowata powierzchnia kamieni BORDO zmniejsza 

ryzyko poślizgnięcia oraz ułatwia odprowadzenie wody.

kamien prosty
wymiar 60 x 31,5 cm

kod 19800

luk
promień od 0,5 do 2,5 m

kod 19804-19808, 198081, 19082

plyta plazowa
wymiar 49,5 x 49,5 x 3,5 cm

kod 19803

naroznik wewnetrzny lukowy

kod 198010

naroznik zewnetrzny prosty

kod 19802

naroznik wewnetrzny prosty

kod 19801

KAMIENIE BORDO
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KAMIENIE TORO

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 płaskie lub z noskiem, który dyskretnie maskuje niedoskonałości linii brzegowej i przyczynia się 

do rozbijania fal, zapobiegając wylewaniu się wody. Kamienie TORO są praktycznie niezniszczalne, dzięki 

swojej grubości 45 cm! 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. Dostępne w dwóch modnych i uniwersalnych kolorach, aby jak najlepiej 

wpasować się w Twoje gusta.

kamien Toro bialy z noskiem

kamien Toro szary z noskiem

kamien Toro bialy prosty

kamien Toro szary prosty

KOD

KOD

KOD

19820

19833

19823

19821

19834

19824

19821zew

19827

19827

19822

19835

19825

kamień Toro łuk, promienie (metry):

1,00 - 1,25 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 -

4,00 - 4,50 - 5,00

kamień Toro łuk, promienie (metry):

1,00 - 1,25 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 -

4,00 - 4,50 - 5,00

kamień Toro łuk, promienie (metry):

1,00 - 1,25 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 -

4,00 - 4,50 - 5,00

kamień Toro narożnik zewnętrzny

płyta plażowa Toro,

wymiar 49,5 x 49,5 x 3,5 cm

płyta plażowa Toro,

wymiar 49,5 x 49,5 x 3,5 cm

kamień Toro narożnik wewnętrzny

kamień Toro narożnik wewnętrzny

kamień Toro narożnik wewnętrzny

kamień Toro prosty, wymiar 50 x 28,5 cm

kamień Toro prosty, wymiar 50 x 28,5 cm

kamień Toro prosty, wymiar 50 x 28,5 cm

OPIS

OPIS

OPIS

KOD

19830

19831

19832 kamień Toro łuk, promienie (metry):

1,00 - 1,25 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 -

4,00 - 4,50 - 5,00

kamień Toro narożnik wewnętrzny

kamień Toro prosty, wymiar 50 x 28,5 cm

OPIS
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Fugi i wszystkie rodzaje kamieni BORDO i GOBI mogą być dostarczone w kolorze ceglanym, różowym i szarym.

Podczas składania zamówienia, należy określić wybrany kolor kamienia.

DODATKI

KOD

19855

19856

19857

19858 płyta plażowa, kolor: ceglany, szary, różowy

19809 2fuga BORDO biała dla ok. 100 szt. - 24 m

19819 2fuga BORDO piaskowa dla ok. 100 szt. - 24 m

19851 2fuga BORDO różowa dla ok. 100 szt. - 24 m

19852

19853

2fuga BORDO ceglana dla ok. 100 szt. - 24 m
2fuga BORDO szara dla ok. 100 szt. - 24 m

narożnik łukowy, kolor: ceglany, szary, różowy

narożnik wewn. prosty, kolor: ceglany, szary, różowy

kamień prosty, kolor: ceglany, szary, różowy
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