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Link do produktu: https://styrobasen.pl/folia-solarna-w-gotowych-rozmiarach-p-590.html

Folia solarna w gotowych
rozmiarach
Cena brutto

800,00 zł

Cena netto

650,41 zł

Opis produktu
Folia solarna do przykrycia basenu - przykrycie basenowe solaryczne,
folia komórkowa - folia pęcherzykowa - folia bąbelkowa
Folia solarna deLux niebieska do przykrycia basenu o grubości 400 mikronów.
Specjalna bardzo sztywna folia do basenów. Folia nie należy porównywać z tanią
folią bąbelkową.
Folia solarna do basenu jest tania i wytrzymuje wszystkie warunki atmosferyczne
chroniąc basen przed zanieczyszczeniami i promieniami UV.
Z rozwijanego menu należy wybrać typowe wymiary. Folie można przycinać do
Państwa wymiaru basenu.
Przykrycia do basenu są najlepsza formą zabezpieczenia basenów zewnętrznych i
ogrodowych.

Przykrycie basenu folią solarną zwiększa wychwytywanie energii słonecznej, zmniejsza odparowanie wody, zmniejsza zużycie
środków chemicznych i zapewnia wiele innych korzyści.

Podnosi temperaturę wody w basenie do 8°C. Stosowanie przykryć z folii solarnej pozwala na maksymalne
przedostawanie się promieni słonecznych do basenu i zatrzymanie ciepła wewnątrz.

Eliminuje parowanie nawet do 98%. Dzięki przykrywaniu basenu folią solarną możliwe jest wyeliminowanie parowania
wody do 98%, co znacząco zmniejsza zużycie wody i opłaty za nią, jak również chroni cenny zasób naturalny.

Zmniejsza zużycie środków chemicznych nawet do 30%.
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Zmniejsza zużycie energii nawet do 50%. Przykrycie basenu folią solarną eliminuje parowanie i znacząco zmniejsza
wypromieniowywanie ciepła, co zmniejsza koszty ogrzewania basenu.

Zmniejsza zanieczyszczenia. Zanieczyszczenia takie jak liście, ziemia, owady oraz ptasie odchody nie tylko nie źle
wyglądają w basenie, ale również zapewniają materiały odżywcze umożliwiające rozwój alg i bakterii.

Kiedy basen jest przykryty, zanieczyszczenia nie mogą dostać się do wody, co znacząco poprawia jej jakość oraz
wygląd.

Oszczędza pieniądze. Przykrywanie basenu folią solarną pozwala zaoszczędzić pieniądze przez zmniejszenie kosztów
wody, ogrzewania, prądu i środków chemicznych. Przykrycie basenu zwraca się w okresie poniżej roku.

Polecamy do folii rolki, które w łatwy i szybki sposób pozwolą zasłaniać i odsłaniać
wodę w basenie.
Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wymiar folii solarnej: Wymiar 4 x 8 m , Wymiar 4 x 10 m , Wymiar 5 x 10 m , Wymiar 5 x 12 m
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