FÓLIE PRO VYVAŘOVÁNÍ BAZÉNU
SWIMMING POOL LINING

AVfol fólie pro vyvařování bazénů

AVfol liner for welding pool

pletivem. Je opatřena vysoce kvalitním ochranným lakem.

mesh. Liner has high quality protective varnish.

AVfol fólie je vyrobena ze dvou vrstev prémiového PVC-P a je vyztužena polyesterovým

AVfol liner is made of two layers of premium PVC-P, reinforced with a woven polyester

Odráží UV záření | UV radiation
Nepropouští vodu (záruka 10 let) | Water dust
Zamezení růstu bakterií | Sun-rot heat

Ochranný několikavrstvý lak | Protective Multi Layer Varnish
Vrstva prémiového PVC-P | Premium PVC-P Base Formulation

Tkaná výztuž | Woven Reinforcement

Vrstva prémiového PVC-P | Premium PVC-P Base Formulation

Pouze pro AVfol Profi – ochranný antibakteriální lak
Only for AVfol Profi – Protective Antibacterial Topcoat
AVfol je určena pro vyvařování betonových bazénů a je rozdělena do 4 základních skupin

AVfol is designed for concrete pools and is divided into 4 basic groups and accessore

a příslušenství. Fólie je vyrobena na moderních strojích v souladu s ekologickými, hygi-

liner is made on modern machines in accordance with the ecological, hygienic and safety

enickými a bezpečnostními požadavky vyžadující pro použití na soukromých i veřejných

requirements required for use in both private and public swimming poole liner has

bazénech.

a high-quality protective varnish that prevents from settling and growth of bacteria.

Fólie má vysoce kvalitní ochranný lak, který zamezuje usazovaní a růstu bakterií. AVfol zajiš-

Of course, AVfol also provides anti-slip protection, with an ANTI-SLIP type that has a mold-

ťuje samozřejmě také bezpečnost proti uklouznutí, a to typem ANTI-SLIP, který má lisovaný

ed structured surface especially suited for stairs.

strukturovaný povrch vhodný zejména pro použití na schody.

AVfol MASTER

AVfol MASTER

jakýkoliv typ realizace.

of environment.

AVfol DECOR

AVfol DECOR

a také vzory inspirované přírodními jevy. Tento druh zajišťuje perfektní

patterns with inspiration in natural phenomena. This species ensures the perfect

a moderní vzhled bazénu.

and modern look of the pool.

AVfol RELIEF

AVfol RELIEF

řadou této kategorie.

category.

AVfol PROFI

AVfol PROFI

ší pro použití při více namáhaných realizacích, jako jsou třeba veřejná koupaliště.

making it more suitable for use in more stressed pools such as public swimming

Dodávána je pouze v osvědčené modré barvě, kterou lze zakomponovat do

pools. Protective varnish ensures that the liner resists the outer influences on the

jakéhokoliv prostředí.

pool like for example, groundwater, molds, etc.

AVfol Master nabízí základní jednobarevná provedení, které lze použít pro

AVfol DECOR nabízí vzory klasických i modernizovaných mozaikových obkladů

AVfol RELIEF je svou povrchovou úpravou a 3D raženými vzory nejluxusnější

Fólie AVfol PROFI má ochranný antibakteriální lak z obou stran, a tím je vhodněj-

In this category of liner we can find basic colour, which can be used in any type

AVfol DECOR offers patterns of classic and modernized mosaic tiles as well as

With its 3D embossed designs, AVfol RELIEF is the most luxurious type of this

AVfol PROFI membrane has a protective antibacterial layer from both sides,

AVfol fólie pro vyvařování bazénů

AVfol liner for welding pool

síťovinou. Povrch fólie je navíc opatřen vysoce kvalitním ochranným lakem, který chrání fólii

In addition, the liner is coated with a high-quality protective varnish that protects the film

před poškozením, stárnutím, zvyšuje UV stabilitu a zamezuje růstu a usazování bakterií. Tato

from damage, aging, increases UV stability, and prevents the growth of bacteris structure

struktura zajišťuje, že fólie zůstane nepoškozena i v případě vytvoření trhliny v tělese ba-

ensures that the film remains undamaged even if the crack in the pool body is createde

zénu. Základní barevná provedení AVfol Master jsou použitelná v jakémkoliv typu prostředí.

basic color versions of AVfol Master are usable in any type of environment.

Fólie je vyrobena ze dvou vrstev prémiového PVC-P vyztuženého tkanou polyesterovou

The liner is made of two layers of premium PVC-P reinforced with woven polyester mesh.

Ochranný několikavrstvý lak | Protective Multi Layer Varnish
Vrstva prémiového PVC-P | Premium PVC-P Base Formulation

Tkaná výztuž | Woven Reinforcement

Vrstva prémiového PVC-P | Premium PVC-P Base Formulation

Stylová a krystalická barva, která v kombinaci se sluncem vytváří třpytivé účinky.
Stylish and crystalline color giving glittering effects when combined with the sun.

BÍLÁ

PÍSKOVÁ

Jednoduchý a krásný vzhled připomínající písečné pláže.
Astonishing seaside look at your pool with beautiful emerald resemblances.

Světelné tóny fólie Azur vytvářejí vzhled azurového moře.
Beautiful light tones which will make you feel in holidays right at first glance.

AZUR

MODRÁ

Vždy módní, vždy v rovnováze... rovnost mezi standardem a krásou bazénu.
Always fashionable, always in balance... a classic and beautiful choice for your pool.

Přírodní a exotický vzhled bazénu.
A natural and exotic lake look for your pool.

CARIBIC

ŠEDÁ

Klasika s nádechem moderny. Šedá fólie vytvoří s paprsky slunce elektrizující modrou barvu.
Trendy and stunning, grey membrane will show a clean and electric blue color to your pool.

Dokonalá shoda mezi moderní architekturou a moderní elegancí bazénu.
The perfect match between contemporary architecture and modern elegance at your pool.

ANTRACIT

AVfol fólie pro vyvařování bazénů

AVfol liner for welding pool

síťovinou. Vzory fólií AVfol Decor jsou tištěny pod vrstvou ochranného laku. Povrch fólie je

The AVfol Decor film patterns are printed underneath the protective varnish layer. In

navíc opatřen vysoce kvalitním ochranným lakem, který chrání fólii před poškozením, stár-

addition, the liner is coated with a high-quality protective varnish that protects the liner

nutím, zvyšuje UV stabilitu, zamezuje růstu a usazování bakterií a chrání barevný dekor před

from damage, aging, increases UV stability, and prevents the growth of bacteris structure

vyblednutím. Tato struktura zajišťuje, že fólie zůstane nepoškozena i v případě vytvoření

ensures that the liner remains undamaged even if the crack in the pool body is created.

trhliny v tělese bazénu. AVfol Decor zajišťuje perfektní a moderní vzhled bazénu.

AVfol Decor ensures the perfect and modern look of the pool.

Fólie je vyrobena ze dvou vrstev prémiového PVC-P vyztuženého tkanou polyesterovou

The liner is made of two layers of premium PVC-P reinforced with woven polyester mesh.

Ochranný několikavrstvý lak | Protective Multi Layer Varnish
Vrstva dekorativního nátěru | Loading Ink Formula
Vrstva prémiového PVC-P | Premium PVC-P Base Formulation

Tkaná výztuž | Woven Reinforcement

Vrstva prémiového PVC-P | Premium PVC-P Base Formulation

Nechte své oči svést klasickým a neodolatelným šarmem tohoto mramorového vzoru.
Let your eyes be seduced by the classic and irresistible charm of this marble pattern.

BLUE MARMOR

MOZAIKA AZUR

Osvědčený vzhled mozaiky v moderním kabátu.
Old mosaic in modern coating... a classic style that has never been so alive.

Exkluzivní vzor, který kombinuje krásné barvy a eleganci obkladu.
Exclusive pattern which combines beautiful colors and elegant tiles.

MOZAIKA AQUA

MOZAIKA MODRÁ

Mozaikový obklad s inspirací v řecké mozaice.
Mediterranean blue mosaic for a taste of the south at your pool.

Vzhled bazénu vyvolá harmonii a klid díky elegantní šedé mozaice.
An elegant grey tile for bringing a harmonized and relaxed look to your pool.

MOZAIKA ŠEDÁ

MOZAIKA PÍSKOVÁ

Klasická písková dlažba, která svým designem vytvoří elegantní vzhled bazénu.
Classic sand tile evoking ancient times at your own garden.

Barevné kameny, které vytvářejí vzhled oblázkových pláží. Velmi dobrý vzor pro bazény s obtížnými úhly a tvary.
Colorful stones giving an ocean look to the bottom of your pool! Very good pattern for pools with difficult
angles and shapes.

OCEAN STONE

VOLCANO STONES

Jemný a harmonizovaný vzhled bazénu se vzorem vulkanických kamenů.
A delicate and harmonized shimmering look to your pool.

Mozaikový obklad ztělesňující vzhled bioluminiscenčního mořského života.
Designed to embody the look of bioluminescent jelly marine life fused with classic stone tiles.

MOZAIKA ELECTRIC

MOZAIKA MODRÁ ELECTRIC

Mozaikový obklad ztělesňující vzhled bioluminiscenčního mořského života.
Designed to embody the look of bioluminescent jelly marine life fused with classic stone tiles.

Disco-mozaika dodá bazénu unikátní a jedinečný třpytivý efekt.
The new inks developed for Disco Design will provide a unique shimmering effect in your pool.

MOZAIKA AQUA DISCO

AVfol fólie pro vyvařování bazénů

AVfol liner for welding pool

síťovinou. Strukturované vzory fólií AVfol Relief jsou umístěny pod vrstvou ochranného

Structured patterns of AVfol Relief liner are placed underneath the protective varnish layer.

laku. Povrch fólie je navíc opatřen vysoce kvalitním ochranným lakem, který chrání fólii před

In addition, the liner is coated with a high-quality protective varnish that protects the film

poškozením, stárnutím, zvyšuje UV stabilitu a zamezuje růstu a usazování bakterií. Tato struk-

from damage, aging, increases UV stability, and prevents the growth of bacteris structure

tura zajišťuje, že fólie zůstane nepoškozena i v případě vytvoření trhliny v tělese bazénu.

ensures that the liner remains undamaged even if the crack in the pool body is created.

AVfol Relief je nejluxusnější řadou a vyniká svými 3D vyraženými vzory.

AVfol Relief is the ultimate lineup and stands out for its 3D embossed designs.

Fólie je vyrobena ze dvou vrstev prémiového PVC-P vyztuženého tkanou polyesterovou

The liner is made of two layers of premium PVC-P reinforced with woven polyester mesh.

Ochranný několikavrstvý lak | Protective Multi Layer Varnish
3D imitace přírodního povrchu | Loading Ink Formula
Vrstva prémiového PVC-P | Premium PVC-P Base Formulation

Tkaná výztuž | Woven Reinforcement

Vrstva prémiového PVC-P | Premium PVC-P Base Formulation

Vzhled keramického mozaikové obkladu s povrchovou 3D úpravou.
Ceramic mosaic tiles with a hint of marble details create an outstanding modern mid-century backyard.

3D MOSAIC

3D BLACK MARMOR

Inspirace získána v přírodní břidlici. Kamenný vzhled propůjčí bazénu moderní vzhled.
Inspired in natural slate, this rich understated texture creates an ambience of sophistication.

Se vzorem břidlicových dlaždic bude mít bazén propracovaný a luxusní vzhled.
Bringing a warm, natural and luxurious look to your pool.

3D BLACK MARMOR TILES

3D GOLDEN RIVIERA

Opalování u bazénu bude připomínat slunění se na písečné pláži.
Enjoy the relaxing feeling of golden sand beaches, inspired by the French Riviera.

Výjimečný a neotřelý vzhled mramorového kamene působí moderním a nadčasovým dojmem.
The exceptional and novel appearance of marble stone gives a modern and timeless impression.

3D WHITE MARMOR

3D MOSAIC LIGHT BLUE

Design světle-modré mozaiky s 3D povrchovou úpravou dodá bazénu luxusní vzhled.
The light-blue mosaic design with 3D finish gives the pool a luxurious look.

Několikavrstvý
lak
Multilayer varnish

10 let záruka na
nepropustnost vody
10 years warranty
for water tightness

2 roky záruka proti
tvorbě řas
2 years warranty
against algae

Maximální teplota
vody
Maximum
temperature of
poolwater

Certifikát
Certification

Certifikát
Certification

Certifikace
protiskluzových fólií
Anti-slip certified

AVfol fólie pro vyvařování bazénů

AVfol liner for welding pool

použití při více namáhaných realizacích, jako jsou třeba veřejná koupaliště. Ochranný lak

suitable for use in more stressed pools such as public swimming pools. Protective varnish

zajišťuje, že fólie odolává lépe vnějším vlivům působícím na bazén, jako jsou například

ensures that the liner resists the outer influences on the pool like for example, groundwater,

spodní voda, plísně apod.

molds, etc.

Fólie AVfol PROFI má ochranný antibakteriální lak z obou stran, a tím je vhodnější pro

AVfol PROFI membrane has a protective antibacterial layer from both sides, making it more

Ochranný několikavrstvý lak | Protective Multi Layer Varnish
Vrstva prémiového PVC-P | Premium PVC-P Base Formulation

Tkaná výztuž | Woven Reinforcement

Vrstva prémiového PVC-P | Premium PVC-P Base Formulation

Ochranný antibakteriální lak | Protective Antibacterial Topcoat

Osvědčená a oblíbená modrá dodá každému bazénu ten správný vzhled.
Proven and popular blue will give every pool the right look.

BLUE PROFI

BÍLÁ

PÍSKOVÁ

AZUR

MODRÁ

CARIBIC

ŠEDÁ

ANTRACIT

3D
MOSAIC

3D BLACK
MARMOR

3D BLACK
MARMOR TILES
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BLUE
MARMOR
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MOZAIKA
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MOZAIKA
MODRÁ
ELECTRIC

MOZAIKA AQUA
DISCO

AVfol Polymerový tmel | AVfol Polymer Sealant

AVfol tekutá fólie | AVfol liquid PVC

Bílá | White

Azur 3D Mozaika | Azur 3D Mosaic

Bílá | White

Písková | Sand

3D Písková | 3D Sand

Modrá | Blue

Šedá | Grey

Azur | Azur

Modrá | Blue

Písková | Sand

Černá | Black
Transparentní | Transparent
Caribic | Caribic

AVfol lepidlo | AVfol glue

Upevňovací lišty | Fixing laths

Geotextilie | PP ﬂeece

Poznámky:

Notes:

Vágner Pool, s.r.o.
Nad Safinou II 348
252 50 Vestec, Praha-západ
Czech Republic
tel.: +420 244 913 177 | +420 603 176 226
www.vagnerpool.com

