Naviják manuální s ukotvením do země
Určený pro navíjení solárních, termoizolačních, případně krycích plachet pro bazény jak venkovní,
zastřešené, tak vnitřní s běžnou chlorovou chemií i moderní slanou vodou

Výhody:
Pohodlné, snadné a rychlé navíjení folie, díky maximálně dlouhé navíjecí klice a odvalu
návinové tyče
Obsluha jednou osobou - odkrytí i zakrytí bazénu zvládnete sami
Luxusní bílé provedení s černými ovládacími prvky jako standard
Velmi bezpečné díky ukotvení do země
Šetrné k fólii díky velkému průměru navíjecí tyče
Úsporné při umístění k hraně bazénu steče voda z fólie zpět
Nestíní bazén díky nízkému profilu
Snadné zazimování - fólii odnesete a uskladníte i s tyčí
Žádný rez - navrženo pro nejagresivnější prostředí jako
je např. zastřešený vytápěný bazén se slanou vodou
Celohliníková silnostěnná konstrukce s elektrostaticky naneseným plastem s následným
vypálením (Komaxit)
Bezúdržbové - žádné mazání, žádné ošetřování nerezu, materiály odolné UV a mrazu
Vždy přizpůsobíme naviják Vašemu bazénu - délku navijáku přizpůsobíme šířce Vašeho
bazénu, výšku navijáku přizpůsobíme délce Vašeho bazénu, aby naviják nepřekážel, zbytečně
nestínil, mohl být i pod zastřešením Vašeho bazénu, případně integrován do kolejiště z důvodu
nedostatku místa, mohl být ukotven až za obrubu bazénu atd…

Set obsahuje vše, co budete potřebovat:

- Smontované bočnice a základové desky pro snadné vyvrtání otvorů pro připevňovací šrouby
- Návinovou tyč správné délky - Velkou kliku s otočnou rukojetí
- Popruhy pro solární plachtu + upevňovací materiál - Lano pro odvíjení + upevňovací materiál
- Univerzální kotvící materiál pro upevnění celého navijáku
- Návody na montáž, správné umístění, seřízení popruhů a připevnění odvíjecího lana
- Množství popruhů, jejich délku a délku vyvazovacího lanka upravíme po dohodě s Vámi
Doporučení:
-

Všechny navijáky by měli být používány s fólií 400mic a silnější, slabší fólie nemusí
být dostatečně pevné pro tažení po hladině bazénu.
Při objednání je nutné uvést celkovou délku a šířku Vašeho bazénu a my připravíme naviják
na míru – tak, aby nebyl zbytečně široký ani vysoký, tedy nepřekážel a nestínil. Samozřejmě
návrh s Vámi konzultujeme – budeme Vás vždy kontaktovat.

Montáž:
-

Doporučujeme nejprve sestavit naviják nanečisto, vybrat nejvhodnější umístění, následně
obkreslit bočnice na podlahu a přes základové desky provést vyvrtání otvorů pro kotevní
materiál, poté kotvit i se základovými deskami.

Návinovou tyč sešroubovat bez utahování, poté vyrovnat na rovné ploše a utahovat vždy všechny
šrouby v celé délce najednou.

Ukotvení navíjené fólie:
-

Použijte přiložené plastové šrouby, spony a tkaloun
Při zkracování zatavte konec tkalounu pomocí zapalovače, rovněž všechny propíchnuté
otvory
Pro navijáky do délky 4m uvažte fólii min. 5x, pro 6m doporučujeme min.7x,
Je-li bazén oválný, doporučujeme více popruhů.

Ukotvení lana pro snadné odvíjení:
-použijte přiložené plastové šrouby, matice a lano, zastřihnuté konce lana zatavte pomocí zapalovače
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