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Tyto ceny jsou pouze orientační, cena bude upřesněna podle
rozsahu a složitosti jednotlivé zakázky.
Formulář pro objednání plachty naleznete na našich stránkách
www.vagnerpool.com

The stated prices bellow are tentative. The exact price shall be
calculated individually depending on the extent and complexity of
the order.
Order form for cover you will find on our web www.vagnerpool.com

jsou dodávány dle požadovaných rozměrů a tvarů přímo na míru.
Upevnění krycích plachet: uchycovací oka po obvodu, popřípadě vaky
s vodou na okrajích.
Zimní krycí plachty prodyšné jsou vyrobeny z jemné síťoviny tak, aby
zachycovaly nečistoty a nezadržovaly vodu. Jsou dodávány
s uchycovacími oky po obvodu, které jsou doplněny gumovými
napínáky. Podle rozměru plachty jsou příčně vyztuženy ocelovými lanky.
Plachty je možné dodat v modré nebo zelené barvě. 
Tyto ceny jsou pouze orientační, cena bude upřesněna podle rozsahu
a složitosti jednotlivé zakázky cca +0–20 % ceny.

are supplied according to the required dimensions and shape – tailor
made.
The covers are secured with rings around the perimeter for anchor
fixing around the perimeter or waterbags on edge.
Permeable winter covers are made of netting material, so they catch
up all dirts but not water. Covers are supplied with fastening 
o-rings, which are completed with rubber stretchers. The cover is
crosswise reinforced with steel wire according it is size and shape.
Covers are supplied in green or blue colours. 
The stated prices are approximate, and will be specified base on the
extend and complexity of the individual order +0–20 % of price.

• Zimní krycí plachty Standard • Winter debris covers Standard

Zimní krycí plachta | Winter debris cover cena Kč €

60006 B Neprodyšná Standard, zakončena po obvodu oky
Standard with rings around the perimeter for anchor fixing, non – permeable 1 od

from 290,-/m²

60007 B Prodyšná s oky + gumovými napínáky, vč. ocelových napínacích lanek příčně
Permeable with rings + rubber stretchers, inc. steel wires crosswise 1 od

from 372,-/m²

60091 B Vak na vodu, délka 1 m, sloužící jako zátěž zimní krycí plachty
Water bag, length 1 m, as a weight to seal up the winter debris cover 1 250,-

60092 B Vak na vodu, délka 2 m, sloužící jako zátěž zimní krycí plachty
Water bag, length 2 m, as a weight to seal up the winter debris cover 1 500,-

600061 B Gumový napínák („gumicuk“)
Rubber stretcher 28,-/m

Příslušenství | Accessories cena Kč €

698801 C Sifon a vysoušeč pro zimní krycí plachty, vč. 5 m hadičky
Pool cover drainer 5 m hose and siphon 1 4,00 300,-
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