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In še mnogo več...

Vaš partner v bazenu in wellnessu
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Začnite novo sezono s podjetjem Stotinka d.o.o. Nahajate se v varnih rokah pri specialistih za bazene in savne.
Stotinka d.o.o. je generalni zastopnik za Slovenijo podjetja Chemoform AG, ki je prisotno v Evropi že od leta
1962 in je strokovnjak za bazene, savne in pripravo
bazenske vode. Chemoform AG je danes eden največjih proizvajalcev izdelkov za pripravo bazenske vode v
Nemčiji in eden glavnih dobaviteljev za centralno in
vzhodno Evropo.
Podjetje Stotinka iz Slovenske Bistrice sodeluje z
Chemoformom AG že od leta 1993. 20 letne izkušnje
v Sloveniji na področju priprave bazenske vode, savn
in wellnessov so nas naučile marsikaj. Stopite z nami v
čarobni svet dobrega počutja.
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Nega vode in čistila
Podjetje Stotinka ponuja na področju nege vode in čiščenja celovit izbor izdelkov
za javne bazene in savne. Ta vključuje: Osnovna sredstva za dezinfekcijo bazenske
vode, uravnavanje pH-ja, algicide, flokulante oz. sredstva za kosmičenje. Seveda
pa ne smemo pozabiti na čistila.
Tehnika / Oprema
Tukaj najdete: Merilno regulacijo bazenske vode, dozirno tehniko, francoske
podvodne sesalce Hexagone, filtrirne materiale, črpalke, pribor in še veliko več.
Zahtevajte ga na info@stotinka.si ali oglejte na spletni strani www.stotinka.si/javna kopališča

Ostali katalogi podjetja Stotinka D.O.O.
Wellness / Savna
Katalog LACOFORM vam ponuja: Olja in dišave za finske savne, parne savne,
dišavne koncentrate za Sanariume, čistilna in dezinfekcijska sredstva, dozirne črpalke za finske savne, parne savne, parne generatorje, finske savna peči in ostali
pribor.
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Sredstva za pripravo vode
Organski klor
Nosilec klora je izocianurna kislina

T - granulat 65
Številka artikla

Pakirano

1212

1kg

1110

10kg

1111

50kg

Cena v Eurih brez DDV

T Granulat 65 je zelo učinkovito sredstvo za dezinfekcijo bazenske vode. T Granulat 65 je stabiliziran
aktivni organski klor v trdnem stanju, vsebuje 56%
aktivnega klora. Primeren za hitro dezinfekcijo in
sunkovito kloriranje. Primeren tudi za zelo trdo
vodo, topi se hitro in brez ostankov. Stabiliziran
je proti hitremu razgrajevanju na toploti in sončni
svetlobi.

T - grosstableten
Številka artikla

Pakirano

1214

1kg

1238

5kg

1112

10kg

Cena v Eurih brez DDV

Velike klorove tablete uporabljamo za dolgoročno
dezinfekcijo bazenske vode. 1 kos tehta približno
200 g, vsebujejo najmanj 80% aktivnega klora, so
zelo počasi topne. Uporabne za vse trdote vode
in stabilizirane proti hitremu izhlapevanju zaradi
toplote in svetlobe. Ne vsebujejo apnenca.
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Sredstva za pripravo vode

Organski klor

T - granulat 90
Številka artikla

Pakirano

1138

5kg

1100

50kg

Cena v Eurih brez DDV

Za dezinfekcijo in lokalno uničevanje alg v bazenih
s keramiko. T Granulat 90 je stabiliziran klorov
granulat, ki vsebuje cca. 90% aktivnega klora. Je
hitrotopen, brez ostankov. Primeren je tudi za ekstremno trdo vodo. Stabiliziran proti hitremu izhlapevanju bazenske vode zaradi sončne svetlobe in
toplote.

Chemochlor tekoči
Številka artikla

Pakirano

1114

35kg

Cena v Eurih brez DDV

Chemochlor tekoči je stabilizirana klorova raztopina s ca. 12-15% aktivnega klora. Močno dviguje
pH vrednost. Doziranje se izvaja s pomočjo dozirnih črpalk. Idealna pH-vrednost je 7,0 - 7,4. Idealna vsebnost klora je 0,3-0,6 mg/L. Za merjenje
uporabljajte merilec za pH. Poskrbite, da bo pH
vrednost zmeraj v idealnem območju.

Chlor - Kill
Številka artikla

Pakirano

1225

1kg

1125

25kg

Cena v Eurih brez DDV

Chlor Kill je sredstvo za znižanje koncentracije
oziroma za nevtralizacijo klora. Zaradi zrnate oblike je možno sredstvo dolgo skladiščiti. Primerno
za vse bazene z zajetjem vode od pranja filtrov.

Chlor Kill
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Sredstva za pripravo vode

Anorganski klor
Nosilec klora je kalcij.

CH - granulat
Številka artikla

Pakirano

1236

1kg

1109

45kg

Cena v Eurih brez DDV

CH granulat je anorganski klor za dezinfekcijo bazenske vode s cca. 68% aktivnega klora. Granulat
je hitrotopen z malo ostanka. Rahlo zvišuje pH
vrednost vode. Posebej je primeren za mehko
vodo, je hidratiziran.

CH - tablete 10g
Številka artikla

Pakirano

1172

10kg

Cena v Eurih brez DDV

Hitro topne tablete z 68% aktivnim klorom, rahlo
zvišuje pH vrednost vode. Posebej primeren za
mehko vodo. Anorganski, hidratiziran..
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Sredstva za pripravo vode

Kosmičenje

Flockfix koncentrat
Številka artikla

Pakirano

1195

35kg

Cena v Eurih brez DDV

Flockfix koncentrat je pripravljena zmes iz polialuminijevegahidroksidklorida. Namenjen je za flokulacijo privatnih in javnih bazenov, kakor tudi za komunale prek dozirnih črpalk/skimerjev. Kosmiči v
širokem območju pH vrednosti: optimalno od 6,5
– 7,4. Enostavno doziranje - iz originalne embalaže
– vedno razredčiti. Redčenje 1: 3 do 1 : 10! Kosmiči
hitro - veliki kosmiči. Ustreza po DIN 19643.

Flockfix
Številka artikla

Pakirano

1117

35kg

Cena v Eurih brez DDV

Flockfix je specialni preparat za odpravljanje kalnosti vode v plavalnih bazenih. Kosmiči v
širokem območju pH-vrednosti (od pH 4,5-9,5).
Uporablja se nerazredčen, deluje pH-nevtralno.
Primeren je za bazensko, komunalno in industrijsko vodo. Naredi velike kosmiče v zelo kratkem
času. Ustreza DIN 883.

Flockfix ultra pulver
Številka artikla

Pakirano

1120

6kg

1121

25kg

Cena v Eurih brez DDV

Flockfiks ultra pulver je flokulant, ki vsebuje 100%
koncentrat Al hidrosiklorida. Idealno pH območje
za flokulacijo 6,5-7,4.
Prašek omogoča dolgo skladiščenje.
Meša se z vodo v razmerju do 1:20.
Pri skladiščenju zavzame malo prostora.
Primeren za vse bazene s peščenim filtrom.

8

Sredstva za pripravo vode

Uravnavanje vode
(pH)

Ph - minus granulat
Številka artikla

Pakirano

1205

1,5kg

1206

5kg

1207

15kg

Cena v Eurih brez DDV

PH Minus Granulat je regulator za zniževanje pH
vrednosti vode. Znižuje pH vrednost bazenske
vode iz bazičnega (nad 7,6) v nevtralno območje
7,0 - 7,4. Kislinski preparat je v trdnem stanju in je
zato primeren za daljše skladiščenje. Popolnoma
brez klora, hitrotopen, brez ostankov.

Ph - minus tekoči FORTE
Številka artikla

Pakirano

1197

25kg

1196

40kg

1196

dve paleti

Cena v Eurih brez DDV

PH minus tekoči FORTE je tekočina za zniževanje
pH vrednosti vode. Znižuje pH vrednost iz alkalnega območja (nad 7,6) v idelano pH območje (7,07,4). Je izredno močno koncentrirana 50%! Dodani
zaščitni inhibitorji, preprečujejo korozijo kovinskih
delov. Ne vsebuje kloridov, zato ni koroziven.

Ph - plus tekoči
Številka artikla

Pakirano

1190

40kg

Cena v Eurih brez DDV

PH plus tekoči je tekoč regulator za zviševanje pH
vrednosti iz kislega (pod 7,0) v idealno območje
pH vrednosti (7,1-7,4). Primeren je predvsem za
avtomatsko doziranje.
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Sredstva za pripravo vode
Uravnavanje pH vrednosti vode

Ph - plus granulat
Številka artikla

Pakirano

1209

1kg

Cena v Eurih brez DDV

PH-Plus Granulat je regulator za zviševanje pH
vrednosti iz kislega (pod 7,0) v idealno območje pH
vrednosti (7,0-7,4). Bazični proizvod je v trdnem
stanju in je zato primeren za daljše skladiščenje.
Popolnoma brez klora, hitrotopen, brez ostankov.

Solna kislina
Številka artikla

Pakirano

1191

35kg

Cena v Eurih brez DDV

Za raztapljanje vodnega kamna v gospodinjstvu in
nevtralizacijo v industriji.

Solna kislina
10

Sredstva za pripravo vode

Algicidi

Alba Super
Številka artikla

Pakirano

1101

10kg

1102

30kg

Cena v Eurih brez DDV

Algicod Alba super je idealen za merilno regulacijsko tehniko. Je popolnoma nepeneč; tudi pri
protitočnih napravah in v whirlpoolih. Je pH-nevtralen, razredčen je brez vonja in okusa.
V vodi ne reagira z običajnimi sredstvi za nego
vode. Obstojen tudi pri višjih temperaturah in
močnejši sončni svetlobi.

Calzelos
Številka artikla

Pakirano

1122

10kg

Cena v Eurih brez DDV

Calzelos je tekoče, rahlo peneče se sredstvo, brez
klora in pH nevtralno. Preprečuje izločanje vodnega kamna in zatira rast alg v bazenih na prostem.
Namenjen predvsem za prezimovanje bazenov.
Olajša spomladansko čiščenje.
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Sredstva za pripravo vode

Ostala sredstva

Tabletirana sol
Številka artikla

Pakirano

1137

25kg

1137

paleta
(1000kg)

Cena v Eurih brez DDV

Sol tabletirana je 99,9% čista tabletirana sol, ki jo
uporabljamo za bazene pri katerih za dezinfekcijo
skrbi elektrolizna naprava. Poraba soli je 3-5 kg na
1 m3 vode.

Aqublanc aktivni kisik z algicidom
Številka artikla

Pakirano

1264

30kg

Cena v Eurih brez DDV

Aquablanc tekoč je kombiniran proizvod, ki s kombinacijo aktivnega kisika in algicida dezinficira,
oksidira in preprečuje nastajanje alg v bazenski
vodi. Izdelan je na biološki bazi. Posebej primeren
za pokrite bazene in doziranje z merilno regulacijskim sistemom Poolcontrol L. Odličen tudi za fontane. Brez vonja po kloru!

Brom tablete
Številka artikla

Pakirano

1255

1kg

1231

5kg

Cena v Eurih brez DDV

Brom tablete uporabljamo kot dolgoročno dezinfekcijsko sredstvo za vzdrževanje vode v bazenih
in whirlpoolih. Primerne za vse vrste bazenov.
Tablete so počasitopne, brez ostankov. Reagirajo
pH-nevtralno in so primerne za daljše skladiščenje. Brez vonja po kloru!
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Brom tablete

Sredstva za pripravo vode
Ostala sredstva za pripravo vode

Blue Star tablete

Calzestab Eisenex
Številka artikla

Pakirano

1224

1l

1130

10kg

Cena v Eurih brez DDV

Calzestab eisenex je sredstvo za preprečevanje
izločanja železa, vodnega kamna in rje iz vode.
Razgrajuje kovinske usedline ter vodni kamen in
preprečuje njihov nastanek. Kovinske dele ščiti
pred korozijo, filter pa ščiti pred vodnim kamnom.
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Številka artikla

Pakirano

1257

1kg

Cena v Eurih brez DDV

Aquablanc Blue Star je 200 gramska kisikova tableta obložena z algicidno komponento. Uporabljamo jih za brezklorno dezinfekcijo bazenske vode v
plavalnih bazenih, fontanah, whirlpoolih. 1 tableta
zadostuje za dezinfekcijo 30m3 vode.
Brez vonja po kloru!

Čistilna sredstva
Kisla čistila
Za odstranjevanje vodnega kamna.

Keraclin F
Številka artikla

Pakirano

2010

10kg

Cena v Eurih brez DDV

Keraclin F je čistilni koncentrat za vzdrževalno
čiščenje. Ne vsebuje solne kisline. Je tekoče
bazensko čistilo za čiščenje pokritih in aluminijastih bazenov. V enem koraku odstranjuje obloge
vodnega kamna in maščobe. Primerno je tudi za
nego in čiščenje bazenske okolice, kot je na primer bazenska ploščad, tuši, savne, krom, itd.

Keraclin S
Številka artikla

Pakirano

2011

10kg

1132

30kg

Cena v Eurih brez DDV

Keraclin S je tekoči koncentrat primeren za pokrite
bazene in bazene na prostem. Inhibirani koncentrat, odstranjuje mineralne obloge in organsko
umazanijo. Topi tudi zelo trdovratne obloge vodnega kamna. Primeren tudi za čiščenje rezervoarjev za pitno vodo. Ni primeren za aluminij, krom.
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Čistilna sredstva

Kisla čistila
Za odstranjevanje vodnega kamna.

Multisan
Številka artikla

Pakirano

2014

10kg

Cena v Eurih brez DDV

Čistilo in odstranjevalec kamna za kuhinje, kopalnice, straniščno - sanitarne prostore , hladilnice
itd... Temeljito raztaplja vodni in sečni kamen.

Edelstahlreiniger
Številka artikla

Pakirano

2078

10kg

Cena v Eurih brez DDV

Čistilo za bazene iz plemenitega jekla in vseh
kovinskih delov.

Entkalker konzentrat
Številka artikla

Pakirano

1164

10kg

EXTRA

Cena v Eurih brez DDV

Učinkovito čistilo za odstranjevanje vodnega kamna iz parnih generatorjev, grelnih nparav, bojlerjev. 3 krat bolj učinkovit kot citronska kislina.

Stahlclin
Številka artikla

Pakirano

1129

10kg

Cena v Eurih brez DDV

Visokoučinkovit čistilni koncentrat za čiščenje
železa. Za čiščenje delov iz plemenitih kovin.
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Nevtralna čistila

Čistilna sredstva

Brez vsebnosti kislin.

Wischdesodorant
Številka artikla

Pakirano

1141

10kg

Cena v Eurih brez DDV

Čistilni koncentrat za dnevno čiščenje vseh površin. PH nevtralen, prijeten vonj po citrusih, uničuje tudi klice in bakterije.

Potz 000
Številka artikla

Pakirano

2016

10kg

Cena v Eurih brez DDV

Potz 000 je čistilno sredstvo za plastiko in plastično
folijo. Odlično odstranjuje atmosferske nečistoče,
maščobe, olja in saje. Je hitro in enostavno uporabno.

Wischdesodorant
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Čistilna sredstva

Alkalna čistila
Odlično odstranjujejo maščobo, saje, olja iz
keramike, plastike ali folije.

Flisan

Randklar prašek 600g

Številka artikla

Pakirano

2006

10kg

Cena v Eurih brez DDV

Odišavljen, močno alkalen čistilni koncentrat
za odstranjevanje mastnih nečistoč. Posebej
učinkovit pri močnem organskem onesnaženju
(maščobe, olja, saje). Močno koncentrirano sredstvo, zato je poraba zelo majhna. Vsebuje učinkovita sredstva za zaščito aluminija. Uporaben za vse
alkalno odporne materiale.

Pakirano

1131

10kg

Cena v Eurih brez DDV

Randklar je tekoče čistilo za bazenski rob. Odlično
odstranjuje atmosferske nečistoče, maščobe, olja
in saje. Je hitro in enostavno uporabno na plastiki,
keramiki in foliji.
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Pakirano

1118

600g

Cena v Eurih brez DDV

Randklar prašek je čistilo v prašku za bazenski rob
z veliko močjo čiščenja. Randklar prašek čistilo
brez težav topi nečistoče, maščobe, saje in obloge
v bazenih. Posebej primerno za plastične bazene
in bazene s folijo. Hitrotopno, alkalno čistilo z
aluminijevimi inhibitorji. Primerno za uporabo v
visokotlačnih strojih, primerno tudi pri trdi vodi.

Randklar
Številka artikla

Številka artikla

Randklar

Specialna čistila

Čistilna sredstva

Specialna čistila za specialna čiščenja.

Čistilo za finske savne
Številka artikla

Pakirano

6926
6921

Cena v Eurih brez DDV

Čistilo za parne savne
Številka artikla

Pakirano

1kg

6927

1kg

10kg

6920

10kg

Cena v Eurih brez DDV

Čistilo za čiščenje vseh lesenih površin v savni.
Odstranjuje znojne madeže in dezinficira lesene
površine. Dodan svež vonj evkaliptusa.

Čistilo za čiščenje vseh keramičnih, plastičnih površin v parni savni. Odstranjuje organsko umazanijo in dezinficira. Dodan svež vonj citrusov.

Metal magic

Sanit Rohrfrei - NOVO!

Številka artikla

Pakirano

1230

1kg

1154

10kg

Cena v Eurih brez DDV

Metal Magic je specialni preparat za odstranjevanje železa, bakra, srebra, kalcija in ostalih kovin
iz bazenske vode. Odpravi tudi železove in apnenčaste obloge iz bazenskih sten in tal. Praznjenje bazena ni potrebno. Znižuje trdoto vode.

Številka artikla

Pakirano

2059

1kg

Cena v Eurih brez DDV

Močno čistilo za odtoke. 100% natrijev hidroksid.
Odmaši in očisti odtoke; razkroji papir, lase, volno,
maščobo in ostalo organsko umazanijo.

Univerzalno čistilo - NOVO!
Številka artikla

Pakirano

1099

10kg

Cena v Eurih brez DDV

Odlično in izredno koncentrirano čistilo za mineralno in
organsko umazanijo. Z enkratnim čiščenjem očistite vse.
Primeren tudi za uporabo v pomivalnih čistilcih.

Čistilo za finske savne
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Dezinfekcijska sredstva

Chemosan
Številka artikla

Pakirano

6924

5kg

6925

10kg

Cena v Eurih brez DDV

Učinkovit dezinfekcijski sprej za solarije, športne
studije, fitnes naprave in druge površine.
Brez aldehidov in fenolov. Prijetno diši in deluje
antistatično. Raztopina pripravljena za uporabo.
Embalaža z nastavkom za pršenje. Ni za lesene
površine.

19

Chemosan

Dezinfekcijska sredstva

Chemosan Lila (z vonjem limone)
Številka artikla

Pakirano

6608

5kg

6923

10kg

Hexaquart S

Cena v Eurih brez DDV

Visokoučinkovito dezinfekcijsko sredstvo za solarije, savne in fitnes opremo ter za dezinfekcijo
bazenske ploščadi.

Številka artikla

Pakirano

1124

5kg

Cena v Eurih brez DDV

Specialno razkužilo za bazenske ploščadi in razpršilne naprave z vonjem smrekovih iglic. Lahko
se uporablja za dezinfekcijo oblačil, kože...

Tablete za pisoar
Številka artikla

Pakirano

2023

1kg

Cena v Eurih brez DDV

Okolju prijazne, za dolgotrajno čistočo in svežino.
Ne vsebujejo paradiklorbenzola!

Chemosan LILA
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Lovibond merilni inštrumenti in
reagenti za merjenje parametrov vode
LOVIBOND - merilni instrumenti

Lovibond - fotometer
Več desetletij je minilo od pojava prvega fotometra Lovibond PC 100. Od takrat je Tintimeter GmbH postal svetovno
znan proizvajalec analizatorjev vode. Naša ponudba danes se začne z MD 100, kot ročnim modelom merjenj, večnamenski MD 200, kot namizni in SpectroDirect za laboratorije. Večnamenski PM 600 & 620 podajata odgovore na
vse zahteve, ki se nanašajo na analizo vode v sodobnih bazenih in masažnih kopelih. Nudita široko paleto pred programiranih parametrov za natančne uporabnike. Vsi parametri, ki se lahko merijo z Lovibondomi fotometri so prikazani
v tabeli.

Številka artikla (naziv)

Pakirano

MD 100 merI: Alkalnost, brom, kalcijeva trdota, klor

1 kos

33104 - MD 200 meri: Alkalnost, brom, kalcijevo
trdoto, klor, klor dioksid, baker, vodikov peroksid,
železo (Fe2+, Fe3+), topljivo, pH vrednost, stabilizator
(cianurna kislina), sečnino

1 kos

Cena v Eurih brez DDV

Fotometer za merjenje klora, pH vrednosti in cianurne kisline. V kompletu s plastičnim kovčkom, 9V baterijo, okroglimi epruvetami, reagentne tablete za cca. 50 meritev. Navodila za uporabo.
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Lovibond merilni instrumenti

Lovibond - Merilec Redox potenciala
Številka artikla (naziv)

Pakirano

33121 - Micro direct Redoks

Cena v Eurih brez DDV

1 kos

Priročni merilec za Redox potencial.
VODOODPOREN!
Kompaktno ohišje, možnost menjave elektrode.
Merilno območje: -99....+1000mV.
Resolucija: 1 mV.
Natančnost: +/- 2mV.
Garancija: 2 leti.
Garancija na elektrodo: 6 mesecev.

Lovibond - Merilec pH in C 0
Številka artikla (naziv)

Pakirano

33122 - Micro direct pH 30 (ph in temperatura)

Cena v Eurih brez DDV

1 kos

Priročni merilec za merjenje pH vrednosti vode in temperature vode.
VODOODPOREN!
Kompaktno ohišje, možnost menjave elektrode.
Merilno območje: -1,0 - 15,0
Resolucija: 0,1
Natančnost: 0,1
Kalibracija: 3 točkovna
Avtomatska temperaturna kompenzacija
Delovni čas baterije: 60 ur

Digitalni merilec C 0
Številka artikla (naziv)

33112 - Micro direct Temperatura

Pakirano

Cena v Eurih brez DDV

1 kos

Ročni digitalni merilec za temperaturo, vodoodporen.
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Reagenti

REAGENTI - za merjenje parametrov vode

Reagenti za merjenje
Podjetje Tintometer že več kot 30 let proizvaja reagente pod svojo blagovno znamko Lovibond. Različne oblike reagentov se uporabljajo na različnih področjih. Pošteno povedano pa so tabletke najboljša izbira. Zaradi tehnoliške
dovršenosti proizvodnje, lahko jamčijo življensko dobo od 5 do 10 let. Tabletke so zaščitene posamično z polyetilen aluminij folijo. Uporabniki v različnih državah raje uporabljajo druge reagente, namesto tabletk. Ravno zato je Tintometer
pred nekaj leti želel proizvajat tudi praške. In nenazadnje še tekoči reagenti, ki so nepogrešljvi predvsem pri testiranju
težko zasledljivih substanc, kot so npr. skupni dušik ali pa COD (posebna oblika aktivnega kisika).		
Tabletke: So narejene in pakirane v Nemčiji in zaradi visokih standardov proizvodnje lahko jamčijo od 5 let do 10 let
življenske dobe. Odvisno od posameznih tabletk. Testiranja z tabletkami ostajajo najbol konstantna in zanesljiva v
primerjavi z praškom tekočino in ostalimi reagenti. Z novim pakiranje uporabnik tablekto samo potisne v vzorec. Preprosto, hitro in praktično. Kratica BT je dodana na konec vsake številke npr: 511060BT in tako veste, da je to najnovejša
tehnologija shranjevanja tabletk.							
							
Kapljice: pravilo pri kapljičnih reagentih je ta, da za posamezen test potrebujemo več reagentov. Ker imajo velikost in
število kapljic velik pomen pri rezultatu, pomeni, da morajo biti ti reagenti dodajani z visoko mero natančnosti. Življenska doba reagentnih kapljic je omejena, zaradi stika z kisikom v zraku, sončno svetlobo in temperaturo. Poskrbite,
da reagnetne kapljice shranjujete v temnem in hladnem prostoru med 6 in 10 stopinj Celzija. Lovibondove reagnetne
kapljice DPD in Phenol red imajo rok uporabe eno leto od datuma proizvodnje.
Prašek Vario: hitra in enostavna uporaba praška v zadnjih letih, ga je naredila za vedno bolj priljubljenega med uporabniki po celem svetu. Reagentni prašek Vario je narejen po enakih proizvodnih standardih kot tabletke. Parametri
kot so aluminij in klor pa vse do žvepla so vključeni v serijo Vario praškov. Praški VARIO so primerni za testiranja tudi z
HACH-ovimi fotometri.							
							
Več informacij glede posameznih izdelkov in meritev lahko dobite na:						
andrej.pur@stotinka.si ali www.lovibond.com							

Številka artikla

Pakirano

DPD 1

33258 - Fotometer

1 PAK (500 kos)

DPD 1

33257 - Rapid*

1 PAK (500 kos)

DPD 3

33264 - Fotometer

1 PAK (500 kos)

DPD 3

33286 - Rapid*

1 PAK (500 kos)

PH

33260 - Fotometer

1 PAK (500 kos)

PH

33259 - Rapid*

1 PAK (500 kos)

Cena v Eurih brez DDV

*Rapid tabletke so hitrotopne in se uporabljajo izključno za merilce Comparator (barvna skala)

23

Reagenti

Reagentne kapljice
Številka artikla

Pakirano

CL 1 15ml

33267

1 kos

CL 2 15ml

33268

1 kos

CL 3 15ml

33279

1 kos

PH 15ml

33280

1 kos

Številka artikla

Pakirano

DPD 1

33231

1 PAK (100 kos)

DPD 3

33233

1 PAK (100 kos)

Cena v Eurih brez DDV

Reagentni prašek
Cena v Eurih brez DDV

Prašek za merjenje prostega in vezanega klora. Primeren za 10 ml epruvete 100kos. Primeren tudi za HACH fotometre.

Komparator 2 v 1
Številka artikla

Pakirano

33127

1 kos

Cena v Eurih brez DDV

Odličen za dnevno preverjanje vode v vseh bazenih. Možnost merjenja dodatnih 17 parametrov vode s preprostim
nakupom barvnega diska in reagenta.
Meri:
- Prosti klor od 0.1 do 4.0mg/l
- PH od 6.5 do 8.4
- Baker od 0 do 1.0mg/l
- Brom od 1.0 do 5.0mg/l
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Filtrirni materiali

Masa za naplavne filtre Clarcel-flo
Številka artikla

Pakirano

Cena v Eurih brez DDV

3902

1kg

0,78

Zaradi 90% poroznosti predstavlja diatomejska zemlja pri
enormni filtrirni površini mali odpor pretoka. S souporabo
aktivnega oglja ter dezinfekcijskega sredstva predstavlja najbolj
sofisticiran ter ekonomsko upravičen način filtracije.

Aktivno oglje
Številka artikla

Pakirano

Hidro antracit - 1179

28kg

Pakdos - 1167

4x6kg

Cena v Eurih brez DDV

Hidroantracit H obstaja v treh granulacijah: Tip I. 0,6 1,6mm, Tip II. 1,4 - 2,5mm, Tip III. 2,00 -4/5mm. Teža: 2m3
oglja = 1 metrična tona

Filtrirni pesek za filtre
Številka artikla

Granulacija (mm)

Pakirano

0,4 - 0,8

1000kg

Cena v Eurih brez DDV

25kg - vreča
0,7 - 1,25

1000kg
25kg - vreča

1-2

1000kg
25kg - vreča

2 - 3,15

1000kg
25kg - vreča

3,15 - 5,6

1000kg
25kg - vreča

Pesek filtrirni je poseben kristalni, izredno kvaliteten kremenčev pesek, zelo obstojen proti drobljenju in toplotno obdelan. Učinkovit tudi po večletni uporabi, zato ni potrebna vsakoletna menjava! Primeren po DIN EN 12904 ( Nemški inštitut za standardizacijo
). 1m3 = 1,6 metrične tone
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Bazenski sesalci
Hexagone

Hexagone - Quick Vac

Za otroške bazene, fontane, bazene do 10m.

Številka artikla (naziv)

Pakirano

Quick Vac Classic

1 kos

Quick Vac Fontana

1 kos

Quick Vac XL

1 kos

Cena v Eurih brez DDV

Nova sesalec Quick Vac iz Hexagona je lahek in prenosen, deluje na baterije in vam omogoča, da očistite bazen 10 x 5
metrov v manj kot 7 minutah. Sesalca ni potrebno povezati s filtracijo ali z vtičnico. Quick Vac je zaveznik vzdrževalcev
bazenov, saj bo bazen očiščen v rekordnem času, kar pa omogoča dodatne dejavnosti vzdrževalca.
Sesalec je opremljen s štirimi kolesi, ki se obračajo za 360 °. Vrečkast, 105 mikronski vgrajen filter z veliko zmogljivostjo
filtracije zagotavlja hitro in učinkovito čiščenje tudi v kotih. Sesamo lahko velike liste in pesek brez preobremenjevanja
filtra. Na ta način se izognemo preveč pogostemu čiščenju filtra. V kompletu z vozičkom ali brez.
Izdelek je na voljo v 3 različicah:
- Model Classic
- Model Fontana: Posebna izvedba za otroške bazene s fontano, katera omogoča sesanje v globini 10cm vode
- Model XL: Različica, ki vključuje dolg kabel in ima fantastični sesalni pretok
V ceni ni vključena baterija, polnilec in teleskopska palica!
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Hexagone

Sesalci

Za bazene do 25m.

Hexagone - ECO 450
Številka artikla (naziv)

34119 - Hexagone Chrono ECO 450

Pakirano

Cena v Eurih brez DDV

1 kos

Avtomatski robot za čiščenje bazenski tal.Posebej primeren za manjše bazene, hotelske bazene, šolske bazene,... do 350m2. Ohišje iz plemenitega jekla, s transportnim
vozičkom iz plemenitega jekla. Motor 2x20W 24V, moč črpalke 250W, 41m3/h, hitrost
10m/min, širina sesanje 450mm.
Upravljanje: radiokomanda, ročni ali avtomatski način delovanja. Napetost 220V/24V,
transformator 550VA, norma C15-100. Dolžina kabla 25m plavajoči.
Garancija 1 leto.

Za bazene do 25m.

Hexagone - ECO 510
Številka artikla (naziv)

Hexagone Chrono ECO 510

Pakirano

Cena v Eurih brez DDV

1 kos

Avtomatski bazenski sesalec za sesanje bazenskega dna. Zmogljivost črpalke 45m3/uro,
hitrost 12m/min, 32m plavajočega kabla. Ohišje iz nerjavne pločevine 316L. Transportni
voziček iz barvane 304L pločevine. 1 leto garancije, finost filtracije 105 micronov in sprejme
max 5kg umazanije. Širina odsesavanja 510mm, možnost avtomatskega delovanja po naključnih smereh, ali preko brezžičnega daljinskega upravljalca.
OPCIJA: 40m plavajočega kabla, PVA valji za boljši oprijem.
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Hexagone

Sesalci

Za bazene do 33m.

Hexagone - ECO 510 PLUS
Številka artikla (naziv)

34113 - Hexagone Chrono ECO 510 Plus

Pakirano

Cena v Eurih brez DDV

1 kos

Avtomatski bazenski sesalec za sesanje bazenskega dna. Zmogljivost črpalke 45m3/uro,
hitrost 12m/min, 32m plavajočega kabla. Ohišje iz nerjavne pločevine 316L. Transportni
voziček iz barvane 304L pločevine. 1 leto garancije, finost filtracije 105 micronov in sprejme
max 5kg umazanije. Širina odsesavanja 590mm, možnost avtomatskega delovanja po naključnih smereh, ali preko brezžičnega daljinskega upravljalca.
OPCIJA: 40m plavajočega kabla, PVA valji za boljši oprijem.

Za bazene do 50m.

Hexagone - ECO 730
Številka artikla (naziv)

34118 - Hexagone Chrono ECO 730

Pakirano

Cena v Eurih brez DDV

1 kos

Avtomatski bazenski sesalec za sesanje bazenskega dna. Zmogljivost črpalke 2x45m3/uro,
hitrost 15m/min, 40m plavajočega kabla. Ohišje iz nerjavne pločevine 316L. Transportni
voziček iz barvane 304L pločevine. 1 leto garancije, finost filtracije 20 ali 105 micronov in
sprejme max 8kg umazanije. Širina odsesavanja 700mm, možnost avtomatskega delovanja po naključnih smereh, ali preko brezžičnega daljinskega upravljalca. Vitel za dvigovanje
in spuščanje sesalca je v osnovnem kompletu.
OPCIJA: 50m plavajočega kabla, PVA valji za boljši oprijem.

28

Cybernaut in Monte Carlo

Sesalci

Za bazene do 18m.

Cybernaut
Številka artikla (naziv)

Pakirano

34107 - Cybernaut NT

Cena v Eurih brez DDV

1 kos

Namenjen je za čiščenje bazenov do velikosti 15 x 7 m. Čas delovanja je nastavljiv med
30 min in 6 ur. Čisti tla in stene bazena - možna izbira čiščenja samo tal. Sesalec je
opremljen s črpalko s pretokom 20 m3 vode na uro, kar mu zagotavlja izredno sesalno
moč. Možno je avtomatsko ali
ročno upravljanje. Sesalec je dobavljiv skupaj s transportnim vozičkom. Dolžina plavajočega kabla je 25 m. Garancija 2 leti.

Monte Carlo
Številka artikla (naziv)

34121

Za bazene 18m do 25m.
Pakirano

Cena v Eurih brez DDV

1 kos

Robotski sesalec za bazene do 25 metrov oz. 300 m2 površine. Deluje avtomatsko in
ročno (daljinski upravljalec), easy view okence za pregled umazanosti filtra, izbirate lahko sesanje dna bazena ali dna in sten bazena.
Bazenski sesalec je primeren za vsakodnevno uporabo. V komplet je vključen transportni voziček, daljinski upravljalec in osnovna dolžina kabla 23 metrov (možna opcija 30
metrov kabla). Sesalec ima serijsko vgrajen sistem proti zvijanju kabla - Magellan. Teža
samega robota je samo 7 kg, kar pomeni, da je enostaven in lahek za rokovanje.
Širina sesalca: 30 cm
Ogrodje sesalca: ABS
Črpalka zmogljivosti: 85W oz. 16,5m3/h
Napetost delovanja: 24V DC
Filter: 5 mikronski ultra thin
Daljinski upravljalec: 4 funkcije
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Membranske dozirne črpalke IWAKI in peristaltične WDT

Dozirne črpalke IWAKI - membranska črpalka
Številka artikla (naziv)

Pakirano

32108 ES B11, B21 VC3

kos

Cena v Eurih brez DDV

Membranske dozirne črpalke, eksterno vodenje, STOP funkcija, nastavitev dolžine in števila hodov membrane,
zmogljivost od 38ml/min do 400ml/min delovni pritisk: 0.2 to 1.0 MPa, membrane narejena iz PTFE ( teflon )
in prevlečenez EPDM

Dozirne črpalke WDT - cevna črpalka
Številka artikla (naziv)

Pakirano

Cena v Eurih brez DDV

1 kos
Peristatičnma črpalka z možnostjo doziranja do 3 l/h, alarm za počeno cevko,
možnost montaže različnih cevk (1,6 x 1,6 ali 3,2 x 1,6), povratni pritisk
cca. 2 bara, teža 0,8 kg, navadna evro vtičnica.
Cevka (1,6 x 1,6) doziranje 0,2 do 0,9 l/h.
Cevka (3,2 x 1,6) doziranje 0,7 do 3,4 l/h.
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Dozirni sistem in merilna regulacija

Poolcontrol XXL
Številka artikla

Pakirano

3614

1 kos

CPR Compact 3000
Cena v Eurih brez DDV

Merilno regulacijska naprava za merjenje in regulacijo. Naprava ima stalno meritev pH, klora,
redoks napetosti in temperature. Primerna za javna kopališča, ustreza DINstandardu. Uporabniški
meni v slovenskem jeziku.
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Številka artikla

Pakirano

31129

1kos

Cena v Eurih brez DDV

Merilno regulacijska naprava za merjenje prostega
klor, pH vrednosti, redux potenciala in temaprature. Možnost krmiljenja vseh dozirnih naprav klora in pH vrednosti.
Izhod RS 485.

Program WDT

Granudos 5kg
Številka artikla

Pakirano

3618

1 kos

Cena v Eurih brez DDV

Dozirna naprava za doziranje kalcijevega hipoklorita - granulata. Regulacija S4 s programskim stikalom. Dozirna zmogljivost ca. 1kg/h.

Granudos 15kg
Številka artikla

Pakirano

3623

1 kos

Cena v Eurih brez DDV

Dozirna naprava za doziranje kalcijevega hipoklorita - granulata. Regulacija S4 z programskim stikalom. Dozirna zmogljivost ca. 1 kg/h.

Granudos Plus
Številka artikla

Pakirano

Cena v Eurih brez DDV

1 kos
Dozirna naprava za doziranje kalcijevega hipoklorita v granulatu in pH regulatorja za do 5 bazenov.
z 300 l rezervoarjem z 0,4% klorovo raztopino.

Fotografija: Terme Ptuj, Hotel Primus
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Program Chemoform Technik

Lacodos IT plus - za parne savne
Številka artikla

Pakirano

31133

1 kos

Cena v Eurih brez DDV

Najem / mesec
Dozirna naprava za doziranje eteričnih olj v parne savne s temperaturnim senzorjem. Omogoča optimalno doziranje eteričnih
olj v parni vod takrat ko parni generator dejansko proizvaja
paro. To spremembo temperature zazna termo stikalo in pošlje signal dozirni črpalki. Možnost nastavitve dozirne količine
dišave in dolžino posameznega cikla.

Lacodos IT plus - za finske savne
Številka artikla

Pakirano

31133

1 kos

Cena v Eurih brez DDV

Najem / mesec
Dozirna naprava za doziranje eteričnih olj v finske savne s
temperaturnim senzorjem in magnetnim ventilom. Omogoča
optimalno doziranje eteričnih olj v vodno napeljavo. Zagon
sproži termo stikalo in pošlje signal dozirni črpalki. Možnost
nastavitve dozirne količine dišave in dolžino posameznega
cikla.
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Bazenski vozički za ljudi s posebnimi potrebami
UNI KART

UNI KART 300 standard
Številka artikla

Pakirano

Cena v Eurih brez DDV

UNI KART design
Številka artikla

1 kos

Pakirano

Cena v Eurih brez DDV

1 kos

Voziček za prenos osebe iz suhega v bazen, nobenih baterij,
WORLD Patent Hexagone. APAVE certifikat - francoski urad za
standarde			

Voziček za prenos osebe iz suhega v bazen, nobenih baterij,
WORLD Patent Hexagone. APAVE certifikat - francoski urad za
standarde

UNI KART 200

UNI KART 100

Številka artikla

Pakirano

Cena v Eurih brez DDV

1 kos
Voziček za osebe s posebnimi potrebami, narejen za prevoz po
bazenskem območju. Izredno lahek, primerni materiali za bazenske pohodne površine, preprost dostop do vseh prostorov
na bazenu, tušev, dezinfekcijskih bazenčkov in majhnih stopničk.

Številka artikla

Pakirano

Cena v Eurih brez DDV

1 kos
Voziček za osebe s posebnimi potrebami, narejen za prevoz po
bazenskem območju. Izredno lahek, primerni materiali za bazenske pohodne površine, preprost dostop do vseh prostorov
na bazenu, tušev, dezinfekcijskih bazenčkov in majhnih stopničk.
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HEXAGYM

HEXABIKE Color
Številka artikla (naziv)

Pakirano

Cena v Eurih brez DDV

1 kos
Ogrodje iz polypropilena, ostali deli iz nerjavečega jekla, votlo ogrodje, 2 koleščka, 9
priseskov za stabilnost, 16kg, za bazene višine vode 120 do 170cm, zavorna ročica, 6
različnih barv. Barve: oranžna, zelena, rdeča, modra, temno modra in rumena.		
		

HEXARUN Color
Številka artikla (naziv)

Pakirano

Cena v Eurih brez DDV

1 kos
Ogrodje iz polypropilena, ostali deli iz nerjavečega jekla, votlo ogrodje, 4 koleščki
spredaj, 8 priseskov za stabilnost, 16kg, za bazene višine vode 120 do 170cm, zavorna
ročica, 6 različnih barv. Barve: oranžna, zelena, rdeča, modra, temno modra in rumena.
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EHA protizdrsni tekači
PREMIUM

EHA Premium
Premium higiena in varnost. Protizdrsno, čisto, zložljivo. EHA Premium protizdrsni tekači se dobro prilagajajo tlom, so
vrhunske kvalitete, narejeni iz antibakterijskega materiala, kar pomeni, da se bakterije ne morejo razmnoževati.
Uporaba: Obbazenske površine, tuši, wellnessi.
Dobavljive barve: Modra, zelena, rumena, rdeča, siva, meta, slonokoščena, črna, bela, roza.
Tehnični podatki:
- Materijal zgornji profil: Mehki PVC
- Materijal spodnji profil: Mehki PVC
- Dobavljiva max širina: do 120cm
- Dolžina roloja max: do 30m
- Skupna višina: 14mm
- Širina zgornji profil: 8,6mm
- Širina spodnji profil: 10mm
- Širina med profili: 8mm
- Teža: cca. 6kg/m2
- Območje uporabe: -50C do +600C
- Drenaža: 8 x 12mm
- Odporno na kemikalije, kisline, luge v normalnih koncentracijah
- Protizdrsnost: Klasifikacija C po DIN E 51097 (nemški standard) in R10 po DIN E 51130

Na voljo v naslednjih širinah:

Širina
120cm
100cm
80cm
60cm
40cm
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STANDARD

EHA protizdrsni tekači

EHA Standard
Bosi ali obuti: vedno varni in čisti. Protizdrsno, čisto, zložljivo. EHA Standard protizdrsni tekači so izredno varni in higienični. Varni zaradi protizdrsnega mehkega PVC-ja, higienični zaradi posebnih por, kjer se bakterije ne morejo razmnoževati. Zaradi mehkobe, elastičnosti, protizdrsnosti so primerni za vsako delovno okolje.
Uporaba: Garderobe, slačilnice, obbazenske površine, tuši, wellnessi, bolnišnice.
Dobavljive barve: Modra, zelena, rumena, rdeča, siva, meta, slonokoščena.
Tehnični podatki:
- Materijal zgornji profil: Mehki PVC
- Materijal spodnji profil: Mehki PVC
- Dobavljiva max širina: do 120cm
- Dolžina roloja max: do 30m
- Skupna višina: 12mm
- Višina zgornji profil: 4,5mm
- Višina spodnji profil: 7,5mm
- Širina zgornji profil: 8,6mm
- Širina spodnji profil: 10mm
- Širina med profili: 8mm
- Teža: cca. 5,5kg/m2
- Območje uporabe: -50C do +600C
- Drenaža: 8 x 12mm
- Odporno na kemikalije, kisline, luge v normalnih koncentracijah
- Protizdrsnost: Klasifikacija C po DIN E 51097 (nemški standard) in R10 po DIN E 51130

Na voljo v naslednjih širinah:

Širina
120cm
100cm
80cm
60cm
40cm
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MANUPLAST

EHA protizdrsni tekači

EHA ManuPlast
Počutite se varno in udobno. Varno, čisto, zložljivo. EHA ManuPlast protizdrsni tekači so primerni za obbazenske
ploščadi, slačilnice, vse površine, kjer hodimo bosi. Skrbijo za okolje brez zdrsov (protizdrsna klasifikacija C). Z lahkoto
se zvijejo v rolo ob čiščenju.
Uporaba: Garderobe, slačilnice, obbazenske površine, tuši.
Dobavljive barve: Modra, rumena, rdeča, siva, bela, beige.
Tehnični podatki:
- Materijal zgornji profil: Trdi PVC
- Materijal spodnji profil: Trdi PVC
- Dobavljiva max širina: do 100cm
- Dolžina roloja max: do 20m
- Skupna višina: 12mm
- Višina zgornji profil: 4,5mm
- Višina spodnji profil: 7,5mm
- Širina zgornji profil: 29,5mm
- Širina spodnji profil: 10mm
- Širina med profili: 8mm
- Teža: cca. 5,4kg/m2
- Območje uporabe: -50C do +600C
- Drenaža: 8 x 12mm
- Odporno na kemikalije, kisline, luge v normalnih koncentracijah
- Protizdrsnost: Klasifikacija C po DIN E 51097 (nemški standard) in R10 po DIN E 51130

Na voljo v naslednjih širinah:

Širina
120cm
100cm
80cm
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Pripomočki za čiščenje bazena
KRTAČE

Sesalec - kotna ščetka OCEAN

Ščetka široka OCEAN
Številka artikla

Pakirano

55003

1 kos

Cena v Eurih brez DDV

Kvalitetna široka ščetka za čiščenje bazenskih površin. Nastavek
za teleskopsko palico standardnih dimenzij. Proizvajalec Peraqua.

Vikan krtača za prelivne žlebove
Številka artikla

Pakirano

55004

palica 1 kos

Cena v Eurih brez DDV

Kvalitetna krtača za čiščenje težko dostopnih mest. Proizvajalec
Vikan Danska. V kompletu z palico za čiščenje prelivnih robov
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Številka artikla

Pakirano

55004

1 kos

Cena v Eurih brez DDV

Kvalitetna sesalna ščetka za čiščenje težje dostopnih mest v
bazenu. Nastavek za teleskopsko palico standardnih dimenzij.
Priklop za plavajoče cevi premera 38mm. Proizvajalec Peraqua.

Vikan držalo krtače
Številka artikla

Pakirano

55004

držalo 1 kos

Cena v Eurih brez DDV

Kvalitetno držalo krtače za čiščenje težko dostopnih mest. Proizvajalec Vikan Danska. Komplet sestavlja še krtača bela mehka.

ROČNI SESALCI in TELESKOPSKE PALICE

Sesalec s kolesi OCEAN
Številka artikla

Pakirano

55006

1 kos

Cena v Eurih brez DDV

Kvalitetna sesalna ščetka iz PVC Materiala. Priključek za plavajočo rebrasto cev fi 38 mm. Ščetka je kompatibilna z večino
teleskopskih palic. Proizvajalec Peraqua.

Pripomočki za čiščenje

Sesalec s kolesi OCEAN - težki
Številka artikla

Pakirano

55049

1 kos

Cena v Eurih brez DDV

Kvalitetna sesalna ščetka iz PVC Materiala. Priključek za plavajočo rebrasto cev fi 38 mm. Ščetka je kompatibilna z večino
teleskopskih palic. Proizvajalec Peraqua.

Teleskopska palica 1,8-3,6m Ocean
Številka artikla

Pakirano

55007

1 kos

Cena v Eurih brez DDV

Kvalitetna teleskopska palica za uporabo z večino bazenskih pripomočkov za čiščenje. Palica je narejena iz eloksiranega aluminija in
ima PVC ročaj. Proizvajalec Peraqua.

Teleskopska palica 1,8-4,8m Ocean
Številka artikla

Pakirano

55008

1 kos

Cena v Eurih brez DDV

Kvalitetna teleskopska palica za uporabo z večino bazenskih pripomočkov za čiščenje. Palica je narejena iz eloksiranega aluminija in
ima PVC ročaj. Proizvajalec Peraqua.

Teleskopska palica 3,75-7,5m Ocean
Številka artikla

Pakirano

55050

1 kos

Cena v Eurih brez DDV

Kvalitetna teleskopska palica za uporabo z večino bazenskih pripomočkov za čiščenje. Palica je narejena iz eloksiranega aluminija in
ima PVC ročaj. Proizvajalec Peraqua.
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MREŽICE in CEVI

Pripomočki za čiščenje

Mrežica lovilna Ocean
Številka artikla

Pakirano

55001

1 kos

Cena v Eurih brez DDV

Kvalitetna mrežica za čiščenje površine bazenske vode. Nastavek za teleskopsko palico standardnih dimenzij. Proizvajalec
Peraqua.

Mrežica talna Ocean
Številka artikla

Pakirano

55002

1 kos

Cena v Eurih brez DDV

Kvalitetna poglobljena mrežica za čiščenje dna bazena. Nastavek za teleskopsko palico standardnih dimenzij. Proizvajalec
Peraqua.

Cevi
Številka artikla - naziv (opis)

Premer (mm)

5557 - Rebrasta plavajoča cev

6m

fi 32

5153 - Rebrasta plavajoča cev modre barve

30m

fi 32

5124 - Rebrasta plavajoča cev modre barve

6m

fi 38

5152 - Rebrasta plavajoča cev modre barve

30 m

fi 38

55009 - Kvalitetna plavajoča rebrasta cev za uporabo skupaj s
sesalnimi ščetkami. Cev je na obeh straneh zaključena z gumi
nastavki za boljše tesnenje na priključnih spojih

9m

fi 38

55010 - Kvalitetna plavajoča rebrasta cev za uporabo skupaj s
sesalnimi ščetkami. Cev je na obeh straneh zaključena z gumi
nastavki za boljše tesnenje na priključnih spojih.

12m

fi 38

55051 - Kvalitetna plavajoča rebrasta cev za uporabo skupaj s
sesalnimi ščetkami. Cev je na obeh straneh zaključena z gumi
nastavki za boljše tesnenje na priključnih spojih.

15m

fi 38
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Cena v Eurih brez DDV

Ocean

Pakirano

SPARTEL - pripomočki za reševanje
pripomočki za reševalce

Spartel BOX - glavna enota
Artikel

Pakirano

Zvočnik 25W

1 kos

Zvočnik 80W

1 kos

Cena v Eurih brez DDV

Opozorilna ali SOS brezžična komunikacijska naprava za koordinacijo reševalcev iz vode, obveščanje kopalcev z raznimi informacijami, klic čistilke na umazano mesto, klic receptorke za pomoč in še veliko več... Za vodne parke, savne, bazene,...Zaščita
IP66, narejeno za različno število opazovalnih mest reševalcev
iz vode. Vodja reševalcev posamezne izmene določa kateri in
koliko reševalcev bo šlo na mesto nesreče v 3 sekundah.

Spartel - daljinski upravljalec
Artikel

Pakirano

Cena v Eurih brez DDV

1 kos
1 kos
Daljinec za klic reševalcev na opazovalnem mestu, na kraj nesreče, dogodka, sestanka,... ZAščita IP68 in odporen na udarce,
padce. Dosegljivost 150 metrov, število enot odvisno od opazovalnih mest.
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pripomočki za reševalce

Pripomočki za čiščenje

Spartel - SOS enota
Artikel

Pakirano

Cena v Eurih brez DDV

1 kos
1 kos
SOS enota posebaj narejena za parne savne, savne, hammam
masažne sobe, ...Z enoto opozorite reševalca za pomoč oz. vklopite alarm. Opcija omogoča namestitev tudi na opazovalnih
položajih reševalcev.

Spartel TUŠ
Artikel

Pakirano

Cena v Eurih brez DDV

1 kos
Detektor / opozorilnik za goste bazenov, da se stuširajo pred
vstopom v bazen. Vodotesna, stenska naprava. IP63 za pritrditev na vhodu v tuše.
Priključek: 220V - 24V
Vodoodporni zvočnik: 70db
Senzor gibanja: Do 5 metrov
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Osvetlitev bazena
reflektorji

Reflektor Neptun 300W-LIN ABS
Artikel

Pakirano

5623

1 kos

Cena v Eurih brez DDV

Halogenski podvodni reflektor za folijske bazene. Komplet
vsebuje :
• vgradni element ABS
• prirobnico, tesnila, vijake,
• okrasno masko,
• 2,5m silikonskega kabla, vodotesno uvodnico.
• Halogensko žarnico 300W PAR56
Za napajanje potrebujete transformator AC/300W/220-12V.

Reflektor Neptun LED RGB z daljinskim
upravljalcem
Artikel

Pakirano

56060

1 kos

Cena v Eurih brez DDV

Komplet vsebuje:
vgradni element, tesnila, prirobnico in vijake,
uvodnice s tesnili ter instalacijsko cev do spojne doze,
LED RGB žarnico z daljinskim upravljanjem.
Barve osvetlitve: rdeča, modra, bela, zelena,... 11 variant
Za pravilno delovanje in instalacijo potrebujete še transformator primerne moči (ni dodan kompletu) ter vodotesno spojno
dozo (ni dodana kompletu).

•
•
•
•
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Nadomestne žarnice

Osvetlitev bazena

Žarnica 300W, nadomestna
Artikel

Pakirano

T00370

1 kos

Cena v Eurih brez DDV

• Halogenska žarnica 300W. Žarnica ustreza standardu PAR56
in jo je možno namestiti v večino standardnih vgradnih elementov za podvodne luči. Moč žarnice je 300W, svetilnost 1100
lumnov.Za obratovanje je potreben ustrezen transformator
12V/50Hz

Žarnica LED RGB 18W, nadomestna z daljinskim upravljalcem
Artikel

Pakirano

56043

1 kos

Cena v Eurih brez DDV

• Barvna žarnica LED z 270 led diodami v RGB barvah (nastavljivih 11 različnih barv). Žarnici je dodan tudi daljinski upravljalec, ki potrebuje za napajanje baterijo 23A - LRV08 (priložena).
Žarnico je možno namestiti v večino standardnih vgradnih elementov za podvodne luči. Moč žarnice je 18W, svetilnost 400
lumnov. Za obratovanje je potreben ustrezen transformator
12V/50Hz.

Žarnica 300W, nadomestna
Artikel

Pakirano

6844

1 kos

Cena v Eurih brez DDV

• Bela žarnica LED z 270 led diodami v beli barvi. Žarnico je
možno namestiti v večino standardnih vgradnih elementov za
podvodne luči. Moč žarnice je 13W, svetilnost 1100 lumnov.
Za obratovanje je potreben ustrezen transformator 12V/50Hz.
Priložen daljinski upravljalec.
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Hidroizolacija ELBE
PVC folija ELBE
Kratek opis
Visokokvalitetna folija za varjenje, proizvajalca ELBTAL iz
Nemčije, je dobavljiva v roli širine 1,65m, 2m in dolžine
25m. Folija je primerna za bazene s pitno vodo in ribnike.
Montaža se izvaja na licu mesta po obliki bazena. Za varjenje se uporablja vroč zrak.
Cena za rolo.

Št. aRtikla

naziv

Barva

MERE

6279

PVC folija Elbe SBG150, adriablau (604), 1,65/25m

Modra

165 cm / 25 m

6068

PVC folija Elbe Supra SBG150, adriablau (604), 1,65/25m

Adriablau (604)

165 cm / 25 m

6069

PVC folija Elbe Supra SBG150, adriablau (604), 2/25m

Adriablau (604)

200 cm / 25 m

6070

PVC folija Elbe Supra SBG150, hellblau (687), 1,65/25m

Hellblau (687)

165 cm / 25 m

6071

PVC folija Elbe Supra SBG150, hellblau (687), 2/25m

Hellblau (687)

200 cm / 25 m

6072

PVC folija Elbe Supra SBG150, sand (153), 1,65/25m

Sand (153)

165 cm / 25 m

6073

PVC folija Elbe Supra SBG150, sand (153), 2/25m

Sand (153)

200 cm / 25 m

6074

PVC folija Elbe Supra SBGD160, mosaikblau, 1,65/25m

Mosaikblau

165 cm / 25 m

6075

PVC folija Elbe Supra SBGD160, mosaiksand, 1,65/25m

Mosaiksand

165 cm / 25 m

6076

PVC folija Elbe Supra SBGD160, marmorblau, 1,65/25m

Marmorblau

165 cm / 25 m

6077

PVC folija Elbe Supra SBGD160, blackpearl, 1,65/25m

Blackpearl

165 cm / 25 m

6078

PVC folija Elbe Supra SBGD160, bluepearl, 1,65/25m

Bluepearl

165 cm / 25 m

6079

PVC folija Elbe Supra SBGD160, whitepearl, 1,65/25m

Whitepearl

165 cm / 25 m
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Dodatna oprema

Hidroizolacija ELBE

Hidroizolacijska folija ELBE - PROTIZDRSNA
Št. aRtikla

naziv

Barva

MERE

6080

PVC folija Elbe Supra STG200 protizdrsna, adriablau, 2/10m

Adriablau (604)

10 m / 1,65 m

6081

PVC folija Elbe Supra STG200 protizdrsna, hellblau, 2/10m

Hellblau (687)

10 m / 1,65 m

6082

PVC folija Elbe Supra STG200 protizdrsna, weiss, 2/10m

Weiss (104)

10 m / 1,65m

4335

PVC folija Elbe Supra STG200 protizd., sand, 1,65/10m

Sand

10 m / 1,65 m

Tekoči PVC ELBE - tekoča folija
Št. aRtikla

naziv

Barva

6084

Tekoči PVC adriablau (604), 950 ml

Adriablau (604)

6085

Tekoči PVC hellblau (687), 950 ml

Hellblau (687)

6086

Tekoči PVC weiss (104), 950 ml

Weiss (104)

6277

PVC tekoč-peščen (153) Elbe 950ml

Sand

1911

Plastenka za PVC 1l

Silikon DLW
Št. aRtikla

naziv

enota mere

5528

Silikon DLW moder 310 ml

kos

5532

Silikon DLW Azur 310 ml

kos

5533

Silikon DLW Sand 310 ml

kos

5897

Silikon DLW weiss 310 ml

kos

Lepilno tesnilna masa KENT Quick Seal
Kvalitetna lepilno tesnilna masa za tesnenje in lepljenje več vrst materialov, razvita z uporabo najnovejših tehnologij. Ima
odlične lepilne in tesnilne sposobnosti.
• Razvita na osnovi MS polimera,
• Ne vsebuje isocionatov in topil,
• Nanaša se preprosto z uporabo ročne ali pnevmatske pištole za kartuše,
• Nanaša se lahko na suho ali mokro podlago,
• Umazanija ne prodre skozi lepljen sloj,
• Kompatibilna z vsemi barvami na vodni osnovi.
Št. aRtikla

naziv

Teža

5957

KENT-lepilno tesnilna masa Quick
seal 290ml-bela

350g
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Solarna pokrivala in navijala
Solarna pokrivala

Na sliki je prikazano kako solarno
pokrivalo deluje.
Solarno pokrivalo
izkoristi sončne
žarke, ki padajo na
površino solarnega pokrivala.
Ta energija se
pretvori v toplotno, ki jo mehurčki
na spodnji strani
(na strani, kjer se
pokrivalo dotika vode) zadržijo in na ta način grejejo površino
bazenske vode. Ker pa voda v bazenu kroži, segreta površinska
voda doseže oz. se zmeša z ostalo bazensko vodo.

• Glavne prednosti uporabe solarnega pokrivala predstavljajo:
• Podaljša
kopalno
sezono
in
zmanjša

strošek
ogrevanja
Glavna funkcija solarnega pokrivala je ohranjanje akumulirane toplote v vodi. Pokrivalo prepušča UV
svetlobo in tako segreva vodo v bazenu. Ob uporabi dodatnih virov ogrevanja vode, je solarno pokrivalo
nepogrešljivo. Toploto vode, ki se čez hladno noč zgubi, solarno pokrivalo zadrži in zmanjša potrebo po
ogrevanju vode.
• Preprečuje
izhlapevanje
vode:
V primeru uporabe pokrivala v notranjih bazenih se zmanjša strošek porabe električne energije, zaradi
zmanjšanega razvlaževanja prostora.
• Manjša
poraba
sredstev
za
nego
vode:
Zaradi manjšega izhlapevanja vode, se posledično zmanjša poraba sredstev za nego vode.
• Preprečuje
vdor
umazanije:
Solarna pokrivala delno preprečujejo vdor umazanije, kar olajša čiščenje bazena.
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Solarna pokrivala

Solarna pokrivala in navijala

• Režejo se po tekočem metru
• Širina role 4 ali 5m

Solarna pokrivala v roli

debelina (mikrometri)
BARVA

širina
(m)

Št. aRtikla

naziv

56040

Solarno pokrivalo

400-modro

4

56042

Solarno pokrivalo

400-modro

5

Navijala za solarna pokrivala
Za lažjo uporabo so solarna pokrivala običajno nameščena na posebno navijalo, ki omogoča enostavno rokovanje in možnost montaže na bazene nepravilnih oblik.

Št. aRtikla

naziv

širina
(m)

4807

Navijalo za solarno pokrivalo 550cm - DS - JUPITER

5,5 - 5,8

4814

Navijalo za solarno pokrivalo 550 cm - DS - NEPTUNE

5,5-5,8

4815

Navijalo za solarno pokrivalo 550 cm - DS - NEPTUNE - Motorized

5,5-5,8

Slike
4807
4814
4815

49

Cevi, fitingi in instalacijski material
Cevi

Gibljive PVC cevi za napeljavo
Št. aRtikla

naziv

premer (FI-mm)

T01387

Cev gibka

FI 20

T01380

Cev gibka

Fi 25

T01381

Cev gibka

Fi 32

T01382

Cev gibka

Fi 40

T01383

Cev gibka

Fi 50

T01384

Cev gibka

Fi 63

T100800

Cev gibka

Fi 75

Trde PVC cevi za napeljavo
Št. aRtikla

naziv

premer (FI-mm)

T13083

Cev PVC trda PN 10

Fi 20

T13084

Cev PVC trda PN 10

Fi 25

T13090

Cev PVC trda PN 10

Fi 32

T13092

Cev PVC trda PN 10

Fi 40

T13078

Cev PVC trda PN 10

Fi 50

TL/13080

Cev PVC trda PN 10

Fi 63

TL/13085

Cev PVC trda PN 10

FI 75

5846

Cev PVC trda PN10

FI 90
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Nosilci, spojke

Cevi, fitingi in instalacijski material

Nosilci cevi
Št. aRtikla

naziv

premer (FI-mm)

T02132

Nosilec cevi

Fi 20

T02133

Nosilec cevi

Fi 25

T02134

Nosilec cevi

Fi 32

T02135

Nosilec cevi

Fi 40

55013

Nosilec cevi tip B

Fi 50

T02137

Nosilec cevi

Fi 63

T02138

Nosilec cevi

FI 75

Spojke LEP
Št. aRtikla

naziv

premer (FI-mm)

T01872

Spojka LEP / LEP

Fi 20

T01873

Spojka LEP / LEP

Fi 25

T01874

Spojka LEP / LEP

Fi 32

T01875

Spojka LEP / LEP

Fi 40

T01876

Spojka LEP / LEP

Fi 50

T01877

Spojka LEP / LEP

Fi 63

T01878

Spojka LEP / LEP

FI 75

Spojke z zunanjim navojem
Št. aRtikla

naziv

premer /navoj

T02102

Spojka - LEP/zunanji navoj

20 - 1,1/2’’

T02103

Spojka - LEP/zunanji navoj

25 - 3/4’’

T02104

Spojka - LEP/zunanji navoj

32 - 1"

T02105

Spojka - LEP/zunanji navoj

40 - 1,1/4”

55039

Spojka - LEP/zuanji navoj

50/63 - 1,1/2’’

55040

Spojka - LEP/zunanji navoj

50/63 - 2”

T02108

Spojka - LEP/zunanji navoj

75 - 2,1/2”
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Cevi, fitingi in instalacijski material

Nosilci, spojke

Spojke z notranjim navojem
Št. aRtikla

naziv

premer/navoj

T01889

Spojka - LEP/notranji navoj

20 - 1/2 “

T01890

Spojka - LEP/notranji navoj

25 - 3/4”

T01891

Spojka - LEP/notranji navoj

32 - 1”

T01893

Spojka - LEP/notranji navoj

50 - 1,1/2’’

T01894

Spojka - LEP/notranji navoj

63 - 2’’

T01895

Spojka - LEP/notranji navoj

75 - 2,1/2”

Kolena 90 in 45 stopinj
Št. aRtikla

naziv

premer (mm)

T01712

Koleno 20/90

Fi 20

T01713

Koleno 25/90

Fi 25

T01714

Koleno 32/90

Fi 32

T01715

Koleno 40/90

Fi 40

T01716

Koleno 50/90

Fi 50

T01717

Koleno 63/90

FI 63

Št. aRtikla

naziv

premer (mm)

T01746

Koleno 20/45

Fi 20

T01747

Koleno 25/45

Fi 25

T01748

Koleno 32/45

Fi 32

T01749

Koleno 40/45

Fi 40

T01750

Koleno 50/45

Fi 50

T01751

Koleno 63/45

Fi 63
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Reducirni kosi, čepi

Cevi, fitingi in instalacijski material

Reducirni kosi LEP
Št. aRtikla

naziv

55017

R - kos 25 - 20

T01917

R - Kos 32 - 20

T01916

R - Kos 32 - 25

T01918

R - Kos 40 - 32

T01923

R - Kos 50 - 25

T01922

R - Kos 50 - 32

T01921

R - Kos 50 - 40

T1925

R - Kos 63 - 50

T01928

R - Kos 75 - 63

Reducirni kosi LEP / notranji navoj

Št. aRtikla

naziv

premer/navoj
(mm/cole)

55020

R - Kos LEP / navoj

25 - 3/8”

55018

R - Kos LEP / navoj

50 - 1/2”

55019

R - Kos LEP / navoj

50 - 3/4”

Čepi
Št. aRtikla

naziv

premer (mm)

T01947

Čep lepilni

Fi 50

T01948

Čep lepilni

Fi 63
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Cevi, fitingi in instalacijski material

T - kosi, križi, holandci

T - Kos
Št. aRtikla

naziv

premer (mm)

55027

T - Kos 50/45°

Fi 50

55016

T - Kos 63/45°

Fi 63

55047

T - kos 20/90°

Fi 20

T01781

T - Kos 25/90°

Fi 25

T01782

T - Kos 32/90°

Fi 32

T01783

T - Kos 40/90°

Fi 40

T01784

T - Kos 50/90°

Fi 50

T01785

T - Kos 63/90°

Fi 63

T01786

T - Kos 75/90°

Fi 75

Št. aRtikla

naziv

premer (mm)

5286

T - Kos+3 inox objemke

Fi 32

5285

T - Kos+ 3 inox objemke

Fi 38

Križi PVC LEP/LEP
Št. aRtikla

naziv

premer (mm)

55029

Križ fi 50

50

T02236

Križ fi 63

63

T02237

Križ fi 75

75

Holandci: LEP/LEP in LEP/navoj
Št. aRtikla

naziv

premer (mm)

T02328

Holandec LEP / LEP

Fi 25

T02330

Holandec LEP / LEP

Fi 40

T02331

Holandec LEP / LEP

Fi 50

T02332

Holandec LEP / LEP

Fi 63

T02333

Holandec LEP / LEP

Fi 75
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Smrekice

Cevi, fitingi in instalacijski material

Št. aRtikla

naziv

premer/navoj

T07716

Holandec s tesnilom LEP/navoj

50 - 1,1/2”

T07717

Holandec s tesnilom LEP/navoj

63 - 2 “

Smrekice
Št. aRtikla

naziv

Premer/lep (mm)

T02207

Smrekica fi 38 - 50 LEP

38 - 50

5865

Aquatechnik smrekica fi 50lep

50

Smrekica fi 38-50 lep
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Smrekica Aquatechnik fi 50 lep

Št. aRtikla

naziv

premer/navoj

T02224

Smrekica fi 38 - 1 1/2” zun

38 - 1,1/2’’

T - kosi, križi, holandci

Cevi, fitingi in instalacijski material

Ventili - kroglični
Št. aRtikla

naziv

premer (mm)

T02454

Kroglični ventil

Fi 25 / LEP

T02455

Kroglični ventil

Fi 32 / LEP

T02456

Kroglični ventil

Fi 40 / LEP

55021

Kroglični ventil

Fi 50 / LEP

T02503

Kroglični ventil

Fi 63 / LEP

T02459

Kroglični ventil

Fi 75 / LEP

Lepila za PVC
Št. aRtikla

naziv

4292

Lepilo Coraplax 0,125l-tuba

4285

Lepilo Coraplax 0,5kg brez čopiča

4286

Lepilo Coraplax 1kg brez čopiča

4290

Čopič za lepilo Coraplax 0,5kg

4289

Čopič za lepilo Coraplax 1kg

Čistila za PVC
Št. aRtikla

naziv

4287

Čistilo Coraplax 0,5l

4288

Čistilo Coraplax 1l
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Lestve
Lestve
Lestev INOX za vgradne bazene - ozka
Kratek opis in slika

Tehnična skica in mere

Ozki izstop, s ploskimi stopnicami in protizdrsno površino,
cevi premera fi 43mm

Tabela, kjer so prikazane mere lestev.
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Nastopi

Podest

A

B

C

D

E

F

3x1

/

350

620

250

960

180

500

4x1

/

350

620

250

1210

180

500

Lestve

Lestve

Št. aRtikla

naziv

Globina bazena (cm)

5176

Lestev INOX - ozka 3 nastopi

130

5253

Lestev INOX - ozka 4 nastopi

150

56093

Lestev INOX - ozka 5 nastopov

180

Lestev INOX za vgradne bazene - široka
Kratek opis in slika

Tehnična skica in mere

Nastopi

Podest

A

B

C

D

E

F

3x1

/

650

620

250

960

180

500

4x1

/

650

620

250

1210

180

500

Št. aRtikla

naziv

globina bazena (cm)

5177

Lestev INOX - široka 3
nastopi

130

5254

Lestev INOX - široka 4
nastopi

150
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Lestve

Lestve

Deljena lestev INOX
Kratek opis in slika

Tehnična skica in mere

Št. aRtikla

naziv

Globina bazena (cm)

MPC
2016

Teža

5391

Lestev INOX - deljena 3 nastopi

130

299,00

18,00 kg

5392

Lestev INOX - deljena 4 nastopi

150

259,00

18,00 kg
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