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713502P, 713504713505

713501,713504

N° popis – description cena – price

713510 B
Nerez trubka pro zábradlí – ∅ 35 mm, délka 1 m
Stainless steel tube for staircase – ∅ 35 mm, lenght 1 m

1,25

713515 B
Nerez trubka pro zábradlí – ∅ 35 mm, délka 1,5 m
Stainless steel tube for staircase – ∅ 35 mm, lenght 1,5 m

1,80

713520 B
Nerez trubka pro zábradlí – ∅ 35 mm, délka 2 m
Stainless steel tube for staircase – ∅ 35 mm, lenght 2 m

2,50

713501 B
Nerez přírubové úchyty zábradlí – průběžný
Stainless steel flange fittings for staircase — connecting piece

0,35

713502P B
Nerez přírubové úchyty zábradlí – koncový zaslepený pravý
Stainless steel flange fittings for staircase – end blinder right

0,35

713502L B
Nerez přírubové úchyty zábradlí – koncový zaslepený levý
Stainless steel flange fittings for staircase – end blinder left

0,35

713504 B
Kotvení do betonu, nerez – pro úchyt zábradlí
Anchoring for betton, stainless steel – for staircase fiting

0,18

713505 B
Nerez přírubové úchyty zábradlí – koncový
Stainless steel flange fittings for staircase – end

0,18

713000 B
Sada šroubů pro uchycení
Set of screws for fixing

0,01

Hrana přelivového žlabu.
Rolling grate edge.

N° popis – description cena – price

41105000 B
Roll rošt – hrana (MP200-LAF) přelivného žlábku, délka 2 m
Rolling grate – edge (MP200-LAF), lenght 2 m

0,75

41105001 B
Roll rošt – hrana (MP201-LAT) přelivného žlábku, délka 2 m
Rolling grate – edge (MP201-LAT), lenght 2 m

0,75

41105000 (MP200-LAF) 41105001 (MP201-LAT)

Roll rošt pro přelivový kanál je vhodný svoji flexibilitou zejména pro
atypické tvary bazénů – skládá se z jednotlivých článků spojených
uprostřed (tzv. flexibilní páteří).
Výška 35 mm šířka tyče 12 mm + spojovací část, 43 článků na 1 m,
materiál – polypropylen. Odolné UV záření.

Rolling grates for pool drain are suitable especially for extraordinary
pool shapes. Rolling grate is composed of single components joined in
the middle by spinal column making it flexible.
Height 35 mm width of pole 12 mm + connecting part,
43 components in 1 m, material – polypropylene. Treated
against UV rays.

41106200

41107200

N° popis – description cena – price

41105200 B
Roll rošt – šířka 196 mm, výška 35 mm
Rolling grate – width 196 mm, height 35 mm

0,04

41105250 B
Roll rošt – šířka 246 mm, výška 35 mm
Rolling grate – width 246 mm, height 35 mm 

0,05

41106200 B
Roh pro roll rošt – 90° (pro pravoúhlé bazény) 196 mm
Corner of rolling grate – 90° (for right-angle pool shapes) 196 mm

0,40

41106250 B
Roh pro roll rošt – 90° (pro pravoúhlé bazény) 250 mm
Corner of rolling grate – 90° (for right-angle pool shapes) 250 mm

0,60

41107200 B
Roh pro roll rošt – 45° 196 mm
Corner of rolling grate – 45° 196 mm

0,35

41107250 B
Roh pro roll rošt – 45° 250 mm
Corner of rolling grate – 45° 250 mm

0,55

Zábradlí, přelivové rošty / Staircase, pool rolling grates


