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Drodzy Klienci i Partnerzy,

Rok 2020 był dla nas wszystkich ogromnym zaskoczeniem, a zarazem wy- 
zwaniem. Doświadczenie oraz pełne zaangażowanie pomagało nam spro-
stać zaistniałej sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19. Duża część 
przedsiębiorstw bardzo mocno odczuła jej skutki, dotknęło to także naszą 
firmę.

W porównaniu do innych sektorów gospodarki, rynek basenów kąpielowych 
po krótkim zastoju, dynamicznie przyspieszył i trend ten utrzymuje się w 
dalszym ciągu. Zasługą są klienci indywidualni, którzy zmienili swoje pla-
ny urlopowe. Rezygnując z wypoczynku poza granicami Niemiec, zdecy-
dowali się na wypoczynek krajowy. A co może być lepsze niż wypoczynek 
w swoim ogrodzie przy własnym basenie kąpielowym?

Produkcja na przełomie marca oraz kwietnia była znacznie ograniczona, 
a od maja przerosła nasze możliwości, pomimo pełnego zaangażowa-
nia pracowników, moce produkcyjne nie były w stanie zrealizować w 
pełni wszystkich zamówień, co w niektórych przypadkach skutkowało wy-
dłużonymi terminami dostaw.

Tym bardziej cieszymy się po raz kolejnym, że możemy Państwu zaprezen-
tować katalog z ciekawą, wysoko jakościową kolekcją i wzornictwem pro-
duktów na rok 2021. 
Życzymy miłego czytania oraz dziękujemy za korzystanie z naszych pro-
duktów. 

Michael Schumann          Jan Kriedel 
Chief Executive Officer   Managing Director
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ELBE Pool Surface® folia basenowa zbrojona, wolna od ftalanów, uszlachetniona powierzchnia

elite® przekonuje swoimi właściwościami, takimi jak najlepsza ochrona przeciw przebarwieniom oraz powstawaniu plam.

EKSTREMALNA ochrona przed plamami | EKSTREMALNA ochrona przed UV | IDEALNIE się zgrzewa
IDEALNIE się czyści | Wolna od ftalanów

 elite®: grubość   1,5 mm        długość rolki   25 m       szerokość    1,65 m | 2,00 m       opakowanie    8 rolek na palecie
 elite® Non-Slip: grubość   1,9 mm        długość rolki   10 m        szerokość    1,65 m | opakowanie    15 rolek na palecie
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elite® Deep Sea 603

szerokość 1,65 m 2,00 m antypoślizg

numer art.   2001068   2001119   2001076

elite® Sand Beach 179

szerokość 1,65 m 2,00 m antypoślizg

numer art.   2001070   2001120   2001078

elite® Arctic White 180

szerokość 1,65 m 2,00 m antypoślizg

numer art.   2001071   2001117   2001079

elite® Blue Sky 602

szerokość 1,65 m 2,00 m antypoślizg

numer art.   2001069   2001118   2001077

elite® Black Stone 799

szerokość 1,65 m 2,00 m antypoślizg

numer art.   2001122   2001123   2001124

elite® Grey Rock 798

szerokość 1,65 m 2,00 m antypoślizg

numer art.   2001073   2001121   2001080

  asortyment magazynowy        Proszę o zapoznanie się z warunkami gwarancji.

4  |  elite®
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Royal Louis 2064/1

szerokość 1,65 m

numer art.   2001192

Royal Victoria 2064/2

szerokość 1,65 m

numer art.   2001193

Royal Elisabeth 2064/3

szerokość 1,65 m

numer art.   2001194

ELBE Pool Surface® folia basenowa zbrojona z marmurową optyką 3D

Royal łączy w sobie niesamowite właściwości oraz optykę. Wytworne wzornictwo oraz szlachetniejsza marmurowa powier-
zchnia 3D to optyczny Highlight dla każdego basenu. Gwarancja królewskiej kąpieli!

niesamowita marmurowa optyka | powierzchnia 3D | idealnie się czyści | zgrzewanie standardowe

grubość    2,0 mm                długość rolki    20 m                szerokość    1,65 m                opakowanie    8 rolek na palecie

  asortyment magazynowy
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ELBE Pool Surface® folia basenowa zbrojona z ustrukturyzowaną powierzchnią

ISLAND DREAMS Folię zbrojoną Island Dreams cechuje jedyna w swoim rodzaju struktura, która przedstawia imitację różnych 
plaż. Poprzez wytłoczenie uzyskujemy strukturę na folii, stwarzającą niesamowitą jakość optyczną. Unikalną strukturę można 
wyczuć także w dotyku, która posiada właściwości antypoślizgowe, przez co doskonale nadaje się do wyłożenia na scho-
dach lub w strefach zejścia do wody.

idealna jako »Beach Entrance« | klasa antypoślizgu C | zgrzewanie standardowe

grubość    2,0 mm                długość rolki    20 m                 szerokość    1,60 m               opakowanie    6 rolek na palecie

ISLAND Aruba 153

numer art.   2001175

ISLAND Santorini 765

numer art.   2001176

ISLAND Maui 809

numer art.   2001174

ISLAND Fiji 104

numer art.   2001180

  asortyment magazynowy
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ELBE Pool Surface® folia zbrojona z nadrukiem oraz z uszlachetnioną powierzchnią akrylową

Perła to linia produktów zbrojonej i zadrukowanej folii, która urzeka wyjątkową perłową optyką, czyniąc basen wyjątkowym.

wspaniała optyka | odporna na plamy | łatwa w czyszczeniu | odporna na chlor

grubość    1,6 mm                długość rolki    25 m                szerokość    1,65 m                opakowanie    8 rolek na palecie

PEARL Black 920/21 

szerokość 1,65 m

numer art.   2000776

PEARL Blue 920/22 

szerokość 1,65 m

numer art.   2000777

PEARL Sand 920/24 

szerokość 1,65 m

numer art.   2000984

PEARL White 920/23 

szerokość 1,65 m

numer art.   2000787

PEARL Silver Lagoon 1123/03 

szerokość 1,65 m

numer art.   2000939

  asortyment magazynowy

PEARL Silver Black 1123/05 

szerokość 1,65 m

numer art.   2001007

PEARL  |  7
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SUPRA
ELBE Pool Surface® folia zbrojona z uszlachetnioną powierzchnią akrylową

SUPRA to zbrojona folia z uszlachetnioną powierzchnią akrylową , jako ochrona przeciw plamom i przebarwieniom.

odporna na plamy | odporna na chlor | łatwa w czyszczeniu

grubość    1,5 mm                długość rolki    25 m                opakowanie    8 rolek na palecie

SUPRA Sand 153 

szerokość 1,65 m 2,00 m

numer art.   2000051   2000054

SUPRA Adriatic Blue 604 

szerokość 1,65 m 2,00 m

numer art.   2000410   2000409

SUPRA Dark Grey 782 

szerokość 1,65 m 2,00 m

numer art.   2000786   2000910

SUPRA Blue Mosaic 1123/01 

szerokość 1,65 m

numer art.   2001177

SUPRA Blue Marble 920/20 

szerokość 1,65 m

numer art.   2001191

  asortyment magazynowy

SUPRA Azur Mosaic 2062/1 

szerokość 1,65 m

numer art.   2001195

SUPRA Grey Mosaic 1123/04 

szerokość 1,65 m

numer art.   2001190

SUPRA White 104 

szerokość 1,65 m 2,00 m

numer art.   2000049   2000048

SUPRA Light Grey 765 

szerokość 1,65 m 2,00 m

numer art.   2000961   2001074

SUPRA Light Blue 687 

szerokość 1,65 m 2,00 m

numer art.   2000052   2000053

8  |  SUPRA



C
LA

SS
IC

Classic
ELBE Pool Surface® folia zbrojona

Kategoria Classic to folia zbrojona znajdująca zastosowanie w nowym budownictwie, w renowacji basenów. Nieważne 
jaką powierzchnię chcemy zakryć folią: kafelki, beton,metal, tworzywo sztuczne czy drewno. Folia z kategorii Classic ma 
zastosowanie na każdym odpowiednio przystosowanym podłożu, które przed wyłożeniem i zgrzewaniem folii, zabezpie-
czamy geowłókniną. Zgrzana folia nie posiada fug, co daje nam 100% szczelność.

grubość    1,5 mm                długość rolki    25 m                opakowanie    8 rolek na palecie

Classic Sand 153 

szerokość 1,65 m 2,00 m

numer art.   2000405   2000406

Classic Adriatic Blue 604 

szerokość 1,65 m 2,00 m

numer art.   2000061   2000063

Classic Light Grey 765 

szerokość 1,65 m 2,00 m 

numer art.   2000073   2000072

Classic Black 809 

szerokość 1,65 m 2,00 m

numer art.   2000579 –

  asortyment magazynowy

Classic White 104 

szerokość 1,65 m 2,00 m

numer art.   2000045   2000047

Classic Dark Grey 782 

szerokość 1,65 m 2,00 m

numer art.   2000529   2000528

Classic Turquoise 500 

szerokość 1,65 m 2,00 m 

numer art.   2000057   2000058

Classic Light Blue 687 

szerokość 1,65 m 2,00 m

numer art.   2000403   2000404

Classic  |  9
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ELBE Pool Surface® folia zbrojona antypoślizgowa

Folia Classic antypoślizgowa ma za zadanie chronić kąpiących się przed poślizgiem i ewentualnym upadkiem w miejscach na-
jbardziej niebezpiecznych jak np. schody. W tym celu folia posiada specjalny antypoślizgowy profil. Folia jest łatwa w pielęgnacji 
ręcznej, można też użyć robota.

grubość    1,9 mm                długość rolki    10 m                szerokość     1,65 m                opakowanie    15 rolek na palecie

Classic Non-Slip  
Sand 153 

szerokość 1,65 m 

numer art.   2000766

Classic Non-Slip   
Adriatic Blue 604 

szerokość 1,65 m 

numer art.   2000772

Classic Non-Slip   
Light Grey 765 

szerokość 1,65 m 

numer art.   2000767

Classic Non-Slip   
Black 809 

szerokość 1,65 m 

numer art.   2000770

Classic Antypoślizg  
Blue Mosaic 1123/01

 

szerokość 1,65 m 

numer art.   2000790

  asortyment magazynowy

Classic Non-Slip   
White 104 

szerokość 1,65 m 

numer art.   2000765

Classic Non-Slip   
Dark Grey 782 

szerokość 1,65 m 

numer art.   2000771

Classic Non-Slip   
Turquoise 500 

szerokość 1,65 m 

numer art.   2000769

Classic Non-Slip   
Light Blue 687 

szerokość 1,65 m 

numer art.   2000768

10  |  Classic antidérapant
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 Proszę o zapoznanie się z warunkami  
 gwarancji.

ULTIMATE Blue Surf 
numer art. 2100408

ULTIMATE Terracotta Mosaic 

numer art. 2100399

ULTIMATE Blue Mosaic 
numer art. 2100398

ULTIMATE Light Blue 687 

numer art. 2100405

ULTIMATE White 104 

numer art. 2100406

ELBE Pool Surface® Basenowe Bordery

ULTIMATE BORDER™ »dekor«, który dzięki specjalnej nowatorskiej powłoce nie przebarwia się. Nie osadza się również 
brud na wysokości linii lustra wody. Skuteczna ochrona przeciw substancjom zawartych w kremach i kosmetykach.* 
ULTIMATE BORDER™ jest idealnym uzupełnieniem folii zbrojonych.

NAJLEPSZA ochrona przed chlorem | NAJLEPSZY efek »Easy to Clean Effekt« | NAJLEPSZA ochrona przed plamami
NAJLEPSZA ochrona przed zarysowaniami 

grubość    1,2 mm                długość rolki    25 m                wysokość    26 cm                opakowanie    1 rolka w kartonie

ULTIMATE Sand 153 

numer art. 2100404

ULTIMATE Light Grey 765 

numer art. 2100407

ULTIMATE BORDER™  |  11



Akcesoria
ELBE Pool Surface® akcesoria do profesjonalnego wykładania

Nasze folie znajdują zastosowanie w basenach o różnorodnych formach. Folie można zastosować w nowym budownictwie,
oraz przy renowacji basenów z podłożem betonowym, drewnianym, metalowym, aluminiowym, poliestrowym, oraz na ska-
rpach z nachyleniem do 60 stopni.

Odpowiednio dobrane akcesoria są podstawą do profesjonalnego montażu folii.

Folia w płynie  (sprzedaż w ilościach kartonowych)

pojemność   950 ml puszka          opakowanie   6 puszek w kartonie

Nadaje się do: Classic, SUPRA, ISLAND DREAMS, PEARL, Royal

kolor Sand 153 Light Blue 687 Adriatic Blue 604 Turquoise 500 Navy Blue 620 Lagoon 623

numer art. 2100056 2100053 2100048 2100049 2100246 2100274

kolor Light Grey 765 Dark Grey 782 Black 809 White 104 Transparent 027

numer art. 2100046 2100154 2100190 2100054 2100055

elite® kolory

kolor Arctic White 180 Sand Beach 179 Deep Sea 603 Blue Sky 602 Grey Rock 798 Black Stone 799

numer art. 2100393 2100394 2100396 2100395 2100403 2100536

Butelki do folii w płynie
pojemność   500 ml     opakowanie   od jednej sztuki
numer art. 2100085

Blachy łączeniowe pokryte folią
grubość   1,2 mm

arkusz arkusz arkusz stal  
nierdzewna V2A

kąt
zewnętrzny

kąt
wewnętrzny pasek

kolor niebieski szary niebieski niebieski niebieski niebieski

wymiar 2000 × 1000 mm 2000 × 1000 mm 2000 x 1000 mm 70 × 30 × 2000 mm 70 × 30 × 2000 mm 70 × 2000 mm

opakowanie 1 paleta = 30 szt. 1 paleta = 30 szt. 1 paleta = 30 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt.

4 paleta = 120 szt. 4 paleta = 120 szt. 4 paleta = 120 szt. 500 szt. 500 szt. 500 szt.

numer art. 2100063 2100078 2100346 2100068 2100067 2100071

12  |  Akcesoria do profesjonalnego wykładania



Akcesoria
ELBE Pool Surface® akcesoria do profesjonalnego wykładania

materiały do mocowania

nity krótkie

wymiar 20,3 mm 

opakowanie 12 / 48 paczek w kartonie

  (je 200 sztuk)

numer art. 2100275

nity długie

wymiar 35 mm 

opakowanie 12 paczek w kartonie 

 (je 100 sztuk)

numer art. 2100382

profil z tworzywa biały wertykalny

wymiar 2 m 

opakowanie od 1 sztuk

numer art. 2100286

profil z tworzywa biały horyzontalny

wymiar 2 m 

opakowanie od 1 sztuk

numer art. 2100387

PCV pasek zaciskowy biały

wymiar 30 m 

opakowanie 10 rolek na karton

numer art. 2100285

PCV pasek do zgrzania 1,5 mm

wymiar 9 mm × 25 m 

opakowanie 10 rolek na karton

numer art. 2100352

geowłóknina poliester 300 g  
1,5 m × 50 m, DIN 4102 B2

wymiar 300 g/m2 (1,5 mm)

opakowanie od 6 rolek

numer art. 2100358

geowłóknina poliester 300 g 
2 m × 50 m, DIN 4102 B2

wymiar 300 g/m2 (1,5 mm)

opakowanie od 6 rolek

numer art. 2100061

klej do geowłókniny

zawartość 5 kg 

opakowanie wiaderko

numer art. 2100397

geowłóknina poliester 500 g 
2 m × 50 m, DIN 4102 B2

wymiar 500 g/m2 (3,0 mm)

opakowanie od 5 rolek 

numer art. 2100062

klej kontaktowy F 143

zawartość 700 g 

opakowanie 6 sztuk na opakowanie

numer art. 2100042

środek spulchniający THF

zawartość 1000 ml 

opakowanie 6 sztuk na opakowanie

numer art. 2100039

ULTIMATE BORDER™ taśma montażowa*

wymiar 50 mm × 50 m 

opakowanie od 1 sztuki / 24 rolki w kartonie

numer art. 2100419

pasy torowe czarny

wymiar 1,5 mm × 25 m × 25 cm

opakowanie 1 rolka w kartonie

numer art. 2100271

* Przy montażu ULTIMATE BORDER™, proszę o uwzględnienie 
 naszych wskazówek montażowych.

Akcesoria do profesjonalnego wykładania  |  13



Akcesoria
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ELBE Pool Surface® Akcesoria do profesjonalnego wykładania

osprzęt do zgrzewania folii

quick-S-electronic 230 V, 1500 W

opakowanie od 1 sztuki 

numer art. 2100197

rolka dociskowa 45 mm

opakowanie od 1 sztuki 

numer art. 2100201

rolka dociskowa* 28 mm

opakowanie od 1 sztuki 

numer art. 2100489

rolka dociskowa* 5 mm

opakowanie od 1 sztuki 

numer art. 2100490

automat do zgrzewania-D*

230 V, 4000 W

opakowanie od 1 sztuk 

numer art. 2100354

dysza szerokość 20 mm

opakowanie od 1 sztuki 

numer art. 2100199

dysza* 20 mm, 90° kąt

opakowanie od 1 sztuki 

numer art. 2100488

kontrola zgrzewu

opakowanie od 1 sztuki 

numer art. 2100293

skrzynka metalowa

opakowanie od 1 sztuki 

numer art. 2100202

* Czas dostawy na zapytanie.



Przegląd właściwości produktów

WŁAŚCIWOŚCI Classic SUPRA

TECHNICZNE WŁAŚCIWOŚCI

dostosowanie do  
publicznych basenów  

dostosowanie do  
prywatnych basenów

stabilizowanie – UV ++ +++ +++ +++ +++ ++++ +++++

stabilizowanie – chlor + ++ ++ ++ ++ ++++ +++++

odporność na zarysowania

ZDROWIE / ŚRODOWISK

EN 71-3 –  
przyjazne dzieciom

wolne od ftalanów –  
przyjazne noworodkom 
i dzieciom

uwalnianie się niewielkiej  
ilości dymu przy zgrzewaniu

POWIERZCHNIA / CZYSZCZENIE

łatwość czyszczenia + ++ ++ ++ +++ ++++ +++++

odporność na plamy + ++ ++ ++ +++ ++++ +++++

nadruk wzorami

struktura powierzchni 3D

GWARANCJA

dopuszczalna  
temperatura wody 32 °C 33 °C 33 °C 33 °C 33 °C 35 °C 35 °C

na szczelność 15 lat 15 lat 15 lat 15 lat 15 lat 15 lat

na plamy 5 lat 5 lat

odporność na chlor 5 lat 5 lat

UV

Phthalate

EN 71-3

Dokładne dane techniczne do poszczególnych produktów, znajdują się w specyfikacji produktowej.
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