
Przykrycia solaryczne

Przykrycia solaryczne są wykonane z niebiestkiej foli PE o grubosci 400 mikronów.  

Foli ta na powierzchni posiada liczne komórki powietrza, zapobiegające stratom  

ciepła i ułatwiające nagrzewanie wody. Przy nieogrzewanych basenach folia ta  

umozliwia podniesienie temperatury wody nawet o 6 stopni. Przykrycie znacznie obniza  

parowanie wody co jest istotne w basenach krytych, w zasadzie jest niezbędnym wyposaże-

niem basenu krytego. Przyczynia się rowniez do zmniejszenia zanieczyszczenia wody  

w basenach zewnetrznych. Folia ta dostepna jest w prostokatnych arkuszach, docinanych do 

kształtu basenu. Dla wygody użytkowania montuje się ją na rolce zwijającej.
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Specjalna folia solaryczna do rolet basenowych

Więcej informacji 

na naszym blogu

http://tws-baseny.blogspot.com


Rolety

Rolety zakrywajace basen zawsze montowane sa na rolce zwijającej. Rolka może być pod-

wodna, co wyglada bardzo imponująco, lub montowana nad wodą. Rolka podwodna może 

byc montowana na kilka sposobów w zależnosci od zamierzonego efektu. Rolka montowana 

nad woda może być obudowana drewniana ławka. Sama żaluzja rolety jest dostępna w kilku 

kolorach oraz przezroczyta.
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Przykrycia kubaturowe

Rozwiązanie, które wydajnie wydłuża sezon korzystania z basenów ogrodowych.  

Pozawala na pływanie w każdych warunkach podgodowych, bez konieczności budowania  

hali basenowej. Przykrycia kubaturowe są bardzo różnorodne, od wysokich pawilonów, 

aż po zasuwane zadaszenia niewiele nad poziomem posadzki. Dziś możliwości konstrukcyjne,  

są praktycznie nieograniczone.  

Takie rozwiązanie to również ochrona wody w basenie przed zaśmieceniem oraz działaniem  

czynników atmosferycznych. Daje możliwość nie wychłodzenia wody opadowym deszczem,  

oraz zmniejsza  ilosć wody odparowującej w nocy z pasenów ogrodowych.
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na naszym blogu
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