
ТЕПЛОЗБЕРІГАЮЧІ ПЛІВКИ DEL

ХАРАКТЕРИСТИКИ (ЕКСКЛЮЗИВНІ КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ):
• Периметр покриття підсилений міцним поліетиленовим бордюром,  

який зрощений із структурою покриття методом ультразвукової пайки  
(без ниток і клею)

• Індивідуальні розміри, криволінійні форми, вирізи під обладнання та сходи
• Збільшений термін служби

МИ НЕ ПОСТАЧАЄМО 
НАПІВФАБРИКАТИ.

В нашій пропозиції  
можна знайти тільки готові 
індивідуальні рішення  
під конкретний басейн.

ПАРАМЕТРИ

SUNDOWN SOLGUARD ENERGYGUARD EXTRASUN

ТОВЩИНА, МКМ 400 500 500 400

ВАГА, Г/М2 370 460 460 520

ГАРАНТІЯ 2 сезони 6 сезонів 6 сезонів 2 сезони

ЦІНА € €€ €€ €€€

ТЕПЛОЗБЕРЕЖЕННЯ 50% 70% 50% 50%

ЗМЕНШЕННЯ  
ВИПАРОВУВАННЯ

98% 98% 98% 98%

ЕКОНОМІЯ ХІМІЇ 30% 30% 60% 30%

ЗАХИСТ ВІД РОСТУ 
ВОДОРОСТЕЙ

немає немає є немає

ЕКОНОМІЯ ЧАСУ  
ФІЛЬТРАЦІЇ

немає 50% немає 50%

ДОДАТКОВИЙ  
ПІДІГРІВ СОНЦЕМ

є до 8° є немає

ТИП БАСЕЙНУ приватний приватний приватний
приватний  

чи громадський

SU O SOLGUARD EXTRASUNENERGYGUARD
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Якщо басейн має не прямокутну 
форму, то тариф за 1м2 
покриття нараховується  
з урахування відходів плівки, 
тому користуйтесь наступними 
підказками:

Для покриттів з прямими 
зрізаними кутами >50см: 
геометрична форма; 
Вимірюйте розміри дуже точно.

ФОРМА БАСЕЙНУ ЛІТНЄ ПОКРИТТЯ

Тариф прямокутна форма Довжина х Ширина

Тариф прямокутна форма +  
"римські" сходи

Довжина х Ширина  
і "римські" сходи

Тариф прямокутна форма +  
прямокутні сходи

Довжина х Ширина  
і прямокутні сходи

Тариф геометрична форма Діаметр x Діаметр

Тариф геометрична форма Довжина х Ширина

Тариф геометрична форма Довжина х Ширина

Тариф геометрична форма Довжина х Ширина

Тариф геометрична форма
Довжина х Ширина +  
Довжина х Ширина

Тариф геометрична форма
Довжина х Ширина +  
Довжина х Ширина

Тариф вільна форма Довжина х Ширина

ДЛЯ ВУЛИЧНИХ І КРИТИХ БАСЕЙНІВ
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SUNDOWN

• Поліетиленова плівка має захист від УФ випромінювання
• додаткова обробка захищає плівку від руйнування  

під дією хлору та має кращу стійкість до старіння
• Радіуси до 15см виконуються прямим відрізком
• Найкраща у відношенні ціна/якість

• Плівка має захист від УФ випромінювання
• Краще зберігає тепло, підігріває воду від сонця
• Радіуси до 15см виконуються прямим відрізком
• Краща стійкість до старіння, довгий термін служби
• Поліетиленова плівка виготовлена по технології Geobubble
• Додаткова обробка захищає плівку від руйнування під дією хлору
• У порівнянні з традиційною плівкою "бульбашки" мають на 50% 

більшу товщину

SOLGUARD

• Плівка має захист від УФ випромінюванняст від УФ в

ТЕПЛОЗБЕРІГАЮЧІ ПЛІВКИ DEL
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ENERGYGUARD

• Краще зберігає тепло 
• Плівка має захист від УФ випромінювання
• Радіуси до 15см виконуються прямим відрізком
• Краща стійкість до старіння, довгий термін служби
• Додаткова обробка захищає плівку від руйнування під дією хлору
• Поліетиленова плівка армована волокнами поліетилену високої щільності
• Краща стійкість до розтягувань та зношуванності  

(проблема розтягувань актуальна для покриттів довжиною до 25м)

EXTRASUN
В ПОКРИТТЯХ РОЗМІРОМ  

БІЛЬШЕ 6Х13М ВИГОТОВЛЯЮТЬСЯ 
ПІДСИЛЕНІ КУТИ

• Краще зберігає тепло 
• Плівка має захист від УФ випромінювання

ТЕПЛОЗБЕРІГАЮЧІ ПЛІВКИ DEL

• Радіуси до 15см виконуються прямим відрізком
• Плівка має захист від УФ випромінювання, краще зберігає тепло
• Захищає басейн від сонячного світла, тим самим знижується  

фотосинтез водоростей: пряма економія, альгіциду та дезінфектанту
• У порівнянні з традиційною плівкою "бульбашки"  

мають на 50% більшу товщину
• Додаткова обробка захищає плівку від руйнування під дією хлору
• Поліетиленова плівка виготовлена по технології Geobubble
• Краща стійкість до старіння, довгий термін служби
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УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ. ГАРАНТІЇ.
• Коли покриття не лежить на воді, воно повинно 

захищатись спеціальним покривалом 
• Зношуваність об терасу чи борт басейну  

не відноситься до гарантійного випадку 
• Гарантується стабільність розмірів в межах 1% 
• Після шокової обробки води 48 годин  

не накривайте басейн покриттям 
• 2-3 рази в сезон промивайте покриття від забруднень
• Перед консервацією басейну на зиму  

промийте покриття та дайте йому просохнути 
• Не можна користуватись покриттям  

при мінусових температурах 

ВОДА В БАСЕЙНІ ПОВИННА ФІЛЬТРУВАТИСЬ  
ТА ВІДПОВІДАТИ ЧИННИМ НОРМАМ,  
ОСОБЛИВУ УВАГУ ТРЕБА ПРИДІЛЯТИ  
ТАКИМ ПАРАМЕТРАМ ВОДИ: 
• рН 6.9-7.7 
• Лужність 60-120мг\л
• Активний хлор до 0.4-1.4мг\л
• Температура води до 25 0С
• Жорсткість 100-300мг/л

УМОВИ ПРОДАЖУ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ 
РЕГРЕСИВНУ (50% В РІК)  
ГАРАНТІЮ НА 2 СЕЗОНИ 

(ДЛЯ SUNDOWN І EXTRASUN) 
ТА РЕГРЕСИВНУ (15% В РІК)  

ГАРАНТІЮ НА 6 СЕЗОНІВ 
(ДЛЯ SOLGUARD І ENERGYGUARD)

CD = ....................см
EF = ....................см
CF = ....................см
ED = ....................см
EP = ....................см

E1 = ....................см
E2 = ....................см
E3 = ....................см
E4 = ....................см
E5 = ....................см
E6 = ....................см
E7 = ....................см

F1 = ....................см
F2 = ....................см
F3 = ....................см
F4 = ....................см
F5 = ....................см
F6 = ....................см
F7 = ....................см

Радіус С = ..........см
Радіус D = ..........см
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СКЛАДНІ ВІЛЬНІ ФОРМИ БАСЕЙНІВ  
ПІДЛЯГАЮТЬ БІЛЬШ РЕТЕЛЬНОМУ ОБМІРУ.

ПРОПОНУЄТЬСЯ СКОРИСТАТИСЬ  
НАСТУПНОЮ МЕТОДИКОЮ:

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ 
ЗАМОВЛЕННЯ

ЗАМОВЛЕННЯ ПРИЙМАЮТЬСЯ ШЛЯХОМ 
ОФОРМЛЕННЯ ОПИТУВАЛЬНОГО ЛИСТА 
ВСТАНОВЛЕНОЇ ФОРМИ.

ВСІ ЗНАЧЕННЯ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ  
ДО ЗАПОВНЕННЯ: 
• Якщо розмір має значення «нуль»,  

треба ставити значення «0»
• Якщо розмір не відноситься до конкретного 

басейну - треба ставити прочерк

На басейни складних форм  
необхідно складати додаткове  
креслення з розмірами, 
які вимагають стандартні 
опитувальні листи

УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ. 
ГАРАНТІЇ.
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