OPROLSYSTEMEN VOOR SOLAR AFDEKKINGEN
APRO OPROLSYSTEMEN

De Apro verrijdbare oprolsystemen voor solar afdekkingen worden
geleverd inclusief 2 rvs steunen met aan één zijde wielen , telescopische aluminium buis met goot voor dekenbevestigingen, oprolwiel,
en elastische koorden voor dekenbevestiging.
Art.nr.
Voor inbouwzwembaden
Prijs
AP33211-A Verrijdbaar oprolsysteem met telescopi€ 393,sche buis ø 80 mm. 4,00 tot 5,00 m breed.
Met rem. Max. lengte afdekking 10 m.
AP33111-A Verrijdbaar oprolsysteem met telescopi€ 449,sche buis ø 105 mm. 5,00 tot 6,00 m breed.
Met rem. Max. lengte afdekking 12 m.
AP33117-A Verrijdbaar oprolsysteem met telescopi€ 1025,sche buis ø 130 mm. 6,50 tot 8,00 m breed.
Met rem. Max. lengte afdekking 16 m.
AP33301-A Oprolsysteem met muursteunen, buis ø
€ 675,80 mm. 4 tot 5 m breed. Max. lengte 10 m.
AP33302-A Oprolsysteem met muursteunen, buis ø
€ 731,105 mm. 5 tot 6 m breed. Max. lengte 12 m.

FLEX OPROLSYSTEMEN

De Flex verrijdbare oprolsystemen hebben 2 rvs AISI-304L U-vorm
steunen met aan 1 zijde wielen, telescopische geanodiseerde aluminium buis ø 110 mm en oprolhendel van 140 mm met bevestigingsstrips voor de deken. Hoogte steunen : 50 cm.
Art.nr.
F197111-A
F197112-A
F197113-A

Oprolsysteem met verrijdbare steunen
met buis van 2,5 - 4,5 m.
met buis van 4,3 - 5,7 m.
met buis van 5,3 - 6,9 m.

Prijs
€ 494,€ 581,€ 622,-

De Flex vaste oprolsystemen hebben 2 rvs AISI-304L steunen met
naar keuze flensbevestiging of instorthulzen (met rvs afdekkappen),
rem, telescopische geanodiseerde aluminium buis ø 110 mm en oprolhendel van 140 mm met dekenbevestigingsstrips.
Art.nr.
F197211-A
F197212-A
F197213-A

Oprolsysteem met flensbevestiging
met buis van 2,5 - 4,5 m.
met buis van 4,3 - 5,7 m.
met buis van 5,3 - 6,9 m.

Prijs
€ 462,€ 548,€ 589,-

Oprolsysteem met flensbevestiging
F197411-A met U-vorm steunen, buis van 2,5 - 4,5 m. € 498,F197412-A met U-vorm steunen, buis van 4,3 - 5,7 m. € 585,F197413-A met U-vorm steunen, buis van 5,3 - 6,9 m. € 626,Oprolsysteem met instorthulzen
F197311-A met buis van 2,5 - 4,5 m.
F197312-A met buis van 4,3 - 5,7 m.
F197313-A met buis van 5,3 - 6,9 m.

€ 455,€ 542,€ 582,-

Oprolsysteem met muursteunen
F197511-A met muursteunen, buis van 2,5 - 4,5 m.
F197512-A met muursteunen, buis van 4,3 - 5,7 m.
F197513-A met muursteunen, buis van 5,3 - 6,9 m.

€ 520,€ 607,€ 648,-

Optie voor Flex oprolsystemen
F197016-B Motorkit met afstandsbediening voor Flex
oprollers (oplaadbare buismotor).
Advies verkoopprijzen per 15/03/2018 exclusief 21 % BTW.

€ 538,-

