
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

AVfol fólie pro vyvařování bazénů
Fólie je vyrobena ze dvou vrstev prémiového PVC-P vyztuženého tkanou polyesterovou 
síťovinou. Vzory fólií AVfol Decor jsou tištěny pod vrstvou ochranného laku. Povrch fólie je 
navíc opatřen vysoce kvalitním ochranným lakem, který chrání fólii před poškozením, stár-
nutím, zvyšuje UV stabilitu, zamezuje růstu a usazování bakterií a chrání barevný dekor před 
vyblednutím. Tato struktura zajišťuje, že fólie zůstane nepoškozena i v případě vytvoření 
trhliny v tělese bazénu. AVfol Decor zajišťuje perfektní a moderní vzhled bazénu.

AVfol liner for welding pool
The liner is made of two layers of premium PVC-P reinforced with woven polyester mesh. 
The AVfol Decor film patterns are printed underneath the protective varnish layer. In 
addition, the liner is coated with a high-quality protective varnish that protects the liner 
from damage, aging, increases UV stability, and prevents the growth of bacteris structure 
ensures that the liner remains undamaged even if the crack in the pool body is created. 
AVfol Decor ensures the perfect and modern look of the pool.



BLUE MARMORNechte 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.



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



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



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



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



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



OCEAN STONEBarevné 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.



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



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



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.



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


