SOLÁRNÍ PLACHTY Marimex
KOMFORTNÍ
koupání

V SOULADU
s přírodou

NEČISTOTY
nemají šanci

NOVINKA

Chcete, aby váš bazén byl teplý a čistý?
Plachta patří k nepostradatelnému příslušenství každého bazénu. Můžete ale zvolit takovou, která má ještě výhody
navíc. Solární plachta nejen eliminuje spad nečistot do bazénu, ale také snižuje náklady na spotřebu vody a bazénové
dezinfekce, zabraňuje tepelným ztrátám a vodu v bazénu prohřívá. Každý typ solární plachty má však jiné přednosti
a na vodu působí různým způsobem.
Díky solární plachtě se komfort teplé vody stane standardem i mimo letní měsíce. Příjemné prostředí ke
koupání poskytne od začátku jara až po první ryze podzimní dny.
Solární plachta dokáže působením slunečních paprsků snadno prohřát vodu pod hladinou. Bublinky
fungují jako čočky, a tak při slunečním záření zvyšují celkovou teplotu vody.
Při pravidelném používání solární plachta zamezuje spadu nečistot do bazénu a minimalizuje odpařování
vody, čímž snižuje ztráty aplikované bazénové chemie.

MODROSTŘÍBRNÁ Solární plachta
NOVINKA
Modrá vrchní strana plachty
Stříbrná spodní
strana plachty

Bublinky
Solární plachty jsou z jedné strany
pokryty vzduchovými bublinkami, které
plní funkci tepelného izolantu a při
slunečním záření působí jako čočky
ohřívající vodu.

MODRÁ
P
 ropouští sluneční paprsky do

vody a díky tomu prohřívá celý
obsah bazénu.
B
 arevně splývá s hladinou vody

a po estetické stránce působí
přirozeně.
Z
 abraňuje odpařování vody

a tím šetří náklady
na bazénovou chemii.
C
 hrání bazén před nečistotami

a prodlužuje koupací sezónu.

ČERNÁ
P
 řitahuje a pohlcuje sluneční

paprsky. Intenzivně ohřívá
hladinu vody v bazénu.
N
 epropouští UV záření, které

způsobuje rozpad bazénové
chemie a růst řas.
Z
 abraňuje odpařování vody

a tím šetří náklady
na bazénovou chemii.
C
 hrání bazén před nečistotami

a prodlužuje koupací sezónu.

Sluneční paprsky
prostupují skrz
plachtu, stříbrná
vrstva odráží teplo
a zadržuje ho
v bazénové vodě
Dno bazénu

MODROSTŘÍBRNÁ
M
 odrá strana propouští

do vody sluneční paprsky
a prohřívá obsah bazénu.
S
 tříbrná strana aktivuje

skleníkový efekt. Odráží teplo
a zadržuje ho ve vodě.
N
 epropouští UV záření, které

způsobuje rozpad bazénové
chemie a růst řas.
Z
 abraňuje odpařování vody

a tím šetří náklady
na bazénovou chemii.
C
 hrání bazén před nečistotami

a prodlužuje koupací sezónu.

