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Vakuový kotouč umožňuje připojení vysavačové hadice ke skimmeru, pokud
není instalována sací tryska.

Skim Vac allows connection of suction pipe to skimmer if there is no
vacuum nozzle fitting.

Vertikální prodloužení pro skimmer
Tato součást se používá k nastavení výšky skimmeru. 

Vertical extension for skimmers
This component is used to adjust the skimmer height.

jsou vyrobeny z bílého ABS. Výšku je možno nastavit vertikálním
prodloužením. U typu 1543111 je možno prodloužit délku sání
horizontálním prodloužením. Vakuový kotouč neni součástí.

for concrete  or liner made of white injected ABS. Height can be
adjusted by means of vertical extension. On type 1543111 is possible
to extend length of suction by horizontal extension. Skim Vac not
included.

• Skimmery Cofies • Cofies skimmers 

• Napojení: Ø 63 mm, 2“
• Napojení přepadu: Ø 32 mm
• Napojení dopouštění: ano
• Prodloužení čistící části: ano
• Doporučený průtok: 4–12 m³/h
• Vakuový kotouč: ne
• Samořezné šrouby příruby

• Connection: Ø 63 mm, 2“
• Owerflow connection: Ø 32 mm
• Connection of refilling: yes
• Vertical extencion: yes
• Recom. flow rate: 4–12 m³/h
• Skim vac: no
• Self-drilling screws of the flange

Technická data Technical data
• Vysoce atraktivní skimmer 
• Hydrodynamické řešení pro

lepší sání
• Snadná údržba

• Highly attractive skimmer
• Hydrodynamic solution for

a better suction
• Easy maintenance

• Skimmer Design • Skimmer Design

Skimmer Cofies | Skimmer Cofies cena Kč €

1543111 B Skimmer Premium sání 200 mm x 150 mm, pro fólii, bez vakuového kotouče
Skimmer Premium suction 200 mm x 150 mm, for liner, without Skim Vac 3,20 2 573,-

1543019 B Skimmer Design sání ovál 400 mm x 200 mm, pro fólii, bez vakuového kotouče
Skimmer Design suction oval 400 mm x 200 mm, for liner, without Skim Vac 4,60 4 082,-

1043190 B Vakuový kotouč Skim Vac Premium – pro napojení vysavačové hadice
Skim Vac Premium – to connect vacuum cleaner hose 0,20 280,-

1040405012 B Prodloužení čistící části 3195 (vertikální) pro skimmery Premium, Design
Vertical extension 3195 for Premium, Design skimmers 0,40 237,-

1040405011 B Prodloužení vtokové části SK16001VE (horizontální) pro skimmer Premium 200 x 150 mm
Horizontal neck extension SK1600VE for Premium skimmer 200 x 150 mm 0,20 472,-
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