
 Ochranný několikavrstvý lak  |  Protective Multi Layer Varnish

 Tkaná výztuž  |  Woven Reinforcement

 Vrstva prémiového PVC-P  |  Premium PVC-P Base Formulation

 3D imitace přírodního povrchu  |  Loading Ink Formula

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. Strukturované vzory fólií AVfol Relief jsou umístěny pod vrstvou ochranného 
laku. 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 struk-
tura zajišťuje, že fólie zůstane nepoškozena i v případě vytvoření trhliny v tělese bazénu. 
AVfol Relief je nejluxusnější řadou a vyniká svými 3D vyraženými vzory.

AVfol liner for welding pool
The liner is made of two layers of premium PVC-P reinforced with woven polyester mesh. 
Structured patterns of AVfol Relief liner are placed underneath the protective varnish layer. 
In addition, the liner is coated with a high-quality protective varnish that protects the fi lm 
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 Relief is the ultimate lineup and stands out for its 3D embossed designs.



3D MOSAICVzhled keramického mozaikové obkladu s povrchovou 3D úpravou.
Ceramic mosaic tiles with a hint of marble details create an outstanding modern mid-century backyard.



3D BLACK MARMOR Inspirace získána v přírodní břidlici. Kamenný vzhled propůjčí bazénu moderní vzhled.
Inspired in natural slate, this rich understated texture creates an ambience of sophistication.



3D BLACK MARMOR TILESSe vzorem břidlicových dlaždic bude mít bazén propracovaný a luxusní vzhled.
Bringing a warm, natural and luxurious look to your pool.



3D GOLDEN RIVIERA Opalování u bazénu bude připomínat slunění se na písečné pláži.
Enjoy the relaxing feeling of golden sand beaches, inspired by the French Riviera.



3D WHITE MARMORVýjimečný a neotřelý vzhled mramorového kamene působí moderním a nadčasovým dojmem.
The exceptional and novel appearance of marble stone gives a modern and timeless impression.



3D MOSAIC LIGHT BLUE Design světle-modré mozaiky s 3D povrchovou úpravou dodá bazénu luxusní vzhled.
The light-blue mosaic design with 3D finish gives the pool a luxurious look.



Několikavrstvý
lak

Multilayer varnish

10 let záruka na 
nepropustnost vody

10 years warranty 
for water tightness

2 roky záruka proti 
tvorbě řas

2 years warranty 
against algae

Maximální teplota 
vody

Maximum 
temperature of 

poolwater

Certifikát
Certification

Certifikát
Certification

Certifikace 
protiskluzových fólií

Anti-slip certified


