
41107200

Hrana přelivového žlabu.
Rolling grate edge.
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41105000 (MP200-LAF) 41105001 (MP201-LAT)

pro přelivový žlábek je vhodný
svojí flexibilitou zejména pro
atypické tvary bazénů – skládá
se z jednotlivých článků
spojených uprostřed (tzv. páteří).
Výška 35 mm, šířka tyče 12 mm
+ spojovací část, 43 článků na
1 m, materiál – polypropylen.
Odolné UV záření.

Lze objednat libovolný výběr
barvy dle vzorkovníku RAL
za příplatek 50 % při
odběru nejméně 10 m.

for pool drain are suitable
especially for extraordinary pool
shapes. Rolling grate is
composed of single components
joined in the middle by spinal
column making it flexible.
Height 35 mm width of pole
12 mm + connecting part,
43 components in 1 m, material
– polypropylene. Treated
against UV rays.

Possible to select any
colour from RAL sampler –
minimum order of 10 m for
additional charge 50 %.

• Roll rošt • Rolling grates

41106200

Roll rošt | Rolling grate cena Kč €

41105200 B Roll rošt – šířka 196 mm, výška 35 mm
Rolling grate – width 196 mm, height 35 mm 600 1,70 13,-/ks

559,-/m

41105250 B Roll rošt – šířka 246 mm, výška 35 mm
Rolling grate – width 246 mm, height 35 mm 340 2,25 15,-/ks

645,-/m

41105300 B Roll rošt – šířka 296 mm, výška 35 mm
Rolling grate – width 296 mm, height 35 mm 3,10 21,-/ks

903,-/m

41105340 B Roll rošt – šířka 336 mm, výška 35 mm
Rolling grate – width 336 mm, height 35 mm 3,80 25,-/ks

1 075,-/m

41106200 B Roh pro roll rošt – 90° (pro pravoúhlé bazény) 196 mm
Corner of rolling grate – 90° (for right-angle pool shapes) 196 mm 0,80 850,-

41106250 B Roh pro roll rošt – 90° (pro pravoúhlé bazény) 250 mm
Corner of rolling grate – 90° (for right-angle pool shapes) 250 mm 1,00 1 000,-

41106300 B Roh pro roll rošt – 90° (pro pravoúhlé bazény) 300 mm
Corner of rolling grate – 90° (for right-angle pool shapes) 300 mm 1,20 1 320,-

41107200 B Roh pro roll rošt – 45° 196 mm
Corner of rolling grate – 45° 196 mm 0,50 840,-

41107250 B Roh pro roll rošt – 45° 250 mm
Corner of rolling grate – 45° 250 mm 0,90 990,-

41107300 B Roh pro roll rošt – 45° 300 mm
Corner of rolling grate – 45° 300 mm 1,40 1 140,-

Roll rošt | Rolling grate cena Kč €

41105000 B Roll rošt – hrana (MP200-LAF) přelivného žlábku, délka 2 m
Rolling grate – edge (MP200-LAF), length 2 m 0,45 419,-

41105001 B Roll rošt – hrana (MP201-LAT) přelivného žlábku, délka 2 m
Rolling grate – edge (MP201-LAT), length 2 m 0,45 419,-

50

Přelivné rošty
Pool rolling grates
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