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nadstandardní kValita pro nadstandardní bazény

ALKORPLAN pro bazény

01| bazén u rd
02| vnitřní bazén rd
03| koupaliště v hodějicích
04| průřez bazénem
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Více jak 30 leté zkušenosti výroby a vývoje řadí fólie alkorplan mezi osvědčené hydroizolační 
systémy. dokumentuje to i více než 100 miliónů m2 úspěšných realizací po celém světě. 
roční produkce je cca 200 000 tun fólií.
V nabídce společnosti dektrade jsou i další druhy fólií – střešní fólie alkorplan, přičemž 
fólie alkorplan 35176 je určená i do požárně nebezpečného prostoru, alkorplan 35034 pro 
spolehlivou hydroizolaci spodní stavby proti vodě a radonu, fólie alkorplan 35054 pro izolaci 
jezírek, fólie alkorFleX (modifikovaný polyethylen) a další fólie pro speciální použití.
Výrobce je držitelem certifikátu en iso 9001:2000.

bazénové fólie ALKORPLAN se uplatňují 
při stavbě nových venkovních i vnitřních 
bazénů. Významné uplatnění nachází 
i při rekonstrukcích starších bazénů.
svojí kvalitou patří fólie alkorplan na 
špici v evropě.
proti na trhu běžně dostupným bazénovým 
fóliím vyniká především vysokou UV stabilitou 
a stálobarevností.
z filosofie těžící z pověsti nadstandardního 
produktu výrobce neustoupil ani pod tlakem 
méně kvalitních napodobenin.

Alkorplan je v bazénové Evropě pojmem 
založeným právě na kvalitě.

Fólie ALKORPLAN si našly i u nás uplatnění 
při realizacích bazénů:
• rodinných domků,
• koupališť,
• plaveckých bazénů.

Jednotlivé typy se odlišují kvalitativním 
a barevným provedením.

ALKORPLAN 35066 s pes VÝztUŽí
je bazénová fólie vhodná pro 
použití na všechny základové konstrukce 
bazénů různých velikostí a tvarů. 
V nabídce jsou následující barvy: modrá adria, 
světlemodrá, tyrkysová, písková, černá, šedá, 
bílá.
 
ALKORPLAN 35216 SUPER 2000 
s pes VÝztUŽí je bazénová fólie, 
která je opatřena navíc akrylátovou vrstvou 
ještě více odolávající hnilobě, plísním 
a mikroorganizmům, vhodná pro použití na 
všechny základové konstrukce bazénů různých 
velikostí a tvarů. V nabídce jsou následující 

barvy: modrá adria, světlemodrá, tyrkysová, 
písková, černá, šedá, bílá.

ALKORPLAN 35217 SUPER 2000
s pes VÝztUŽí je bazénová fólie, 
která je opatřena navíc akrylátovou vrstvou 
ještě více odolávající hnilobě, plísním 
a mikroorganizmům, vhodná pro použití na 
všechny základové konstrukce bazénů různých 
velikostí a tvarů. V nabídce jsou následující 
barvy: mozaika byzanc, mozaika tmavá, persia 
modrá, persia písková, mramorová, carrara, 
mozaika šedá. spodní strany těchto fólií jsou 
bílé.

ALKORPLAN 81112 protisklUzoVá 
FÓlie s pes VÝztUŽí je bazénová fólie 
s protiskluzovou úpravou vhodná především 
na schodišťové stupně či jiné části bazénu, 
kde se tento povrch vyžaduje. V nabídce jsou 
následující barvy: modrá adria, světlemodrá, 
bílá, písková, šedá, černá a tyrkysová.
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* hodnoty platí pro všechny druhy bazénových fólií alkorplan

Charakteristika
hydroizolační fólie alkorplan jsou 
vyrobeny z měkčeného pVC. proti na 
trhu běžně dostupným bazénovým fóliím 
vynikají především vysokou UV stabilitou 
a stálobarevností. používá se několik 
typů odlišujících se od sebe kvalitativním 
a barevným provedením.

Rozměrová stálost
díky více než 30 letým zkušenostem s výrobou 
fólií z měkčeného pVC je u fólií alkorplan 
dosahováno vynikající dlouhodobé rozmě rové 
stability. tento fakt dokumentuje velké množství 
úspěšných realizací po celém světě.

Stálobarevnost a odolnost proti UV záření
materiál pro výrobu fólií je stabilizován proti 
vlivu UV záření. bazénové fólie alkorplan 
vykazují vysokou stálost barevného odstínu. 
právě tyto vlastnosti dělají z alkorplanu 
nadstandardní fólii, která svojí kva litou patří na 
špici v evropě.

Svařitelnost
Fólie alkorplan se vyznačují vynikající 
svařitelností. zvláště významný je fakt, že tato 
svařitelnost je výborná i po dlouhé době, což 
se pozitivně uplatní například při doplňování 
nového prostupu v bazénu apod.

Odolnost proti hnilobě
materiál používaný při výrobě všech typů fólií 
je odolný proti hnilobě, plísním a odpuzuje 
mikroorganizmy.
 
Záruka
Výrobce poskytuje desetiletou záruku na 
vodotěsnost.

Informace
Veškeré informace včetně kompletního 
technického poradenství Vám poskytnou 
vyškolení pracovníci firmy dektrade 
a atelieru dek.

parametr zkušební norma hodnota* Jednotka

šířka - 1,65/2,05 m

délka v roli - 25 m

m2 v roli - 41,25/51,25 m2

tloušťka din 53353 1,5 mm

objemová hmotnost din 53479 1200 kg.m-3

pevnost při přetržení din 53354 1250 n.50mm-1

tažnost při přetržení din 53354 18 %

ohebnost za chladu při
teplotě -25 °C

din 53361 vyhoví -

faktor difúzního odporu en 1931 23200 -

rozměrová stálost (6 hod 80°C) din 53377 -0,2 %

odstíny barev v tomto technickém listu jsou pouze orientační. Vzorník fólií si vyžádejte na prodejnách dektrade.

01| adria modrá
02| mozaika byzanc
03| mozaika tmavá
04| persia modrá
05| persia písková
06| mramorová
07| carrara

08| světlemodrá
09| tyrkysová
10| písková
11| černá
12| šedá
13| bílá
14| mozaika byzanc šedá

opracování tvarově složitého schodiště bazénovou fólií alkorplan.
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alkorplan 2000 vzorník barev:

odbyt, technická podpora
BENEŠOV 317 700 586
BEROUN 311 621 251
BRNO 545 231 166
ČESKÁ LÍPA 487 823 917
ČESKÉ BUDĚJOVICE 387 313 576
DĚČÍN 739 388 075
HODONÍN 518 322 508
HRADEC KRÁLOVÉ 495 546 656
CHOMUTOV 474 668 554
JIHLAVA 564 600 311
KARLOVY VARY 353 579 068
KLADNO 312 661 095
KOLÍN 321 623 249
LIBEREC 485 134 143

MLADÁ BOLESLAV 326 329 072
MOST 476 700 635
NOVÝ JIČÍN 556 720 322
OLOMOUC 585 311 354
OPAVA 553 623 833
OSTRAVA 596 618 904
PARDUBICE 466 301 957
PELHŘIMOV 565 382 173
PLZEŇ 377 329 119
PRAHA KUNRATICE 227 620 302
PRAHA MALEŠICE 272 705 825
PRAHA ZLIČÍN 257 950 751
PRACHATICE 739 388 074
PROSTĚJOV 582 331 076

PŘEROV 581 701 734
PŘÍBRAM 318 599 296
SOKOLOV 352 661 175
STARÉ MĚSTO U UH  572 501 832
STRAKONICE 383 322 029
SVITAVY 461 540 866
ŠUMPERK 583 283 329
TÁBOR 381 279 231
TRUTNOV 499 329 468
TŘINEC 558 340 885
ÚSTÍ NAD LABEM 475 216 739
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 571 610 685
ZLÍN 577 222 239
ZNOJMO 515 223 059

technická podpora
ATELIER DEK
projekty, posudky, 
diagnostika, konzultace, dozory, 
energetické audity
DEKPROJEKT s. r. o.

tiskařská 10/257
108 00  praha 10
tel.: 234 054 284-5
fax: 234 054 291
mob. tel.: 605 205 323
info@dekprojekt.cz
www.atelier-dek.cz
www.dekprojekt.cz

KONTAKTY AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.DEKTRADE.CZ

dektrade je držitelem 
certifi kátu jakosti ISO 9001.


