
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

AVfol fólie pro vyvařování bazénů
Fólie je vyrobena ze dvou vrstev prémiového PVC-P vyztuženého tkanou polyesterovou 
síťovinou. Povrch fólie je navíc opatřen vysoce kvalitním ochranným lakem, který chrání fólii 
před poškozením, stárnutím, zvyšuje UV stabilitu a zamezuje růstu a usazování bakterií. Tato 
struktura zajišťuje, že fólie zůstane nepoškozena i v případě vytvoření trhliny v tělese ba-
zénu. Základní barevná provedení AVfol Master jsou použitelná v jakémkoliv typu prostředí.

AVfol liner for welding pool
The liner is made of two layers of premium PVC-P reinforced with woven polyester mesh. 
In addition, the liner is coated with a high-quality protective varnish that protects the film 
from damage, aging, increases UV stability, and prevents the growth of bacteris structure 
ensures that the film remains undamaged even if the crack in the pool body is createde 
basic color versions of AVfol Master are usable in any type of environment.



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



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



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



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.



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



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.



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


