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Accessories

697721 C
Lepicí souprava pro opravy fóliových bazénů pod vodou 5 ml
Adhesive kit to repair pool foils under water – 5 ml

0,05 80,-

697723 C
Lepicí souprava pro opravy fóliových bazénů pod vodou 30 ml
Adhesive kit to repair pool foils under water – 30 ml

0,15 110,-

697724 C
Samolepicí opravné fólie – set 5 ks
Self – adhesive reparative foils – set 5 pcs

0,15 55,-

cena Kč €Příslušenství

Fix and Leak

911520100 B
Fix a Leak, 0,94 l
Fix and Leak, 0,94 l

1,00 1 769,-

cena Kč €Fix a Leak

Leak detector

98DFLILT21 X
Detektor děr v bazénu LEAK TRAC LT 2100
Leak detector LEAK TRAC LT 2100

73 800,-

98LXT17 X
Detektor úniku vody v trubkách v zemi LXT 17
Leak detector LXT 17 for into underground plumbing

cena Kč €Detektor děr

Předností tohoto detektoru Leak Trac úniku vody z bazénu je vysoká
přesnost a rychlost nalezení porušené (děravé) fólie. Díru ve fólii
tento přístroj najde …bez zabarvení, …bez vypuštění bazénu, …bez
nutnosti ponoření se pod vodu.
Další zařízení hledá poškozenou (děravou) fólii pomocí héliového
plynu.
Další informace a technické detaily na vyžádání.

Highly precise Leak Trac detector discovers the leak in a very
short time. There is no more need …to drain your pool, …to dip
into the water, …to colour the water.
Another device for locating damaged (leaky) liner uses helium 
gas.

We are ready to give more info and technical details upon request. 

Detektor Leak Trac Leak Trac detector

Lepicí soupravy pro opravy
bazénových fólií pod vodou
obsahují příslušnou tubu lepidla
a fóliovou záplatu.

Adhesive kits to repair pool
foils under water. Kit contains
tube with glue and foil patches.

Další příslušenství Additional accessories

 Je tekutý koncentrovaný prostředek pro utěsnění prakticky všech
materiálů

 Se stejným účinkem jej lze aplikovat na skořepinové i potrubní
konstrukce

 Utěsní otvory v průměru až 3,17 mm
 Jako těsnivo jej lze aplikovat natrvalo
 0,94 l = 83 m3

 Is a liquid concentrated material designed to seal leaks in
practically any material

 Can be applied for leaks in the shell constructions and works
equally well in the plumbing

 Will seal holes 3,17 mm
 Will form a permanent seal
 0,94 l = 83 m3

Fix a Leak Fix a Leak
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