
  

 

        

 

 

 

 

KRATKI PRZELEWOWE TYP EHA Nr 11 

> komfort i higiena na basenie < 

(obowiązuje od 1.03.2015r.) 

 

 

Kratki przelewowe typ EHA wykonane są z profili z 

miękkiego PCV na konstrukcji nośnej z poliestru wzmocnionego 

włóknem szklanym. Mają miękką, antypoślizgową 

powierzchnię, są odporne na zniszczenia i działanie promieni UV. 

Cechuje je duża wytrzymałość i żywotność. Wykonanie są z 

tworzywa bez porów, co zapewnia im dużą odporność na działanie 

środków chemicznych. 

 

Profile kratek są równoległe do rynny, co zapewnia optymalny 

odpływ wody. Kratki można idealnie dopasować do niecek o 

dowolnym kształcie. 

Kratki typ EHA zawierają substancję 

antybakteryjną – chroniącą przed 

grzybicą stóp. Zapewnia to wysoki 

standard higieny w obiekcie basenu. 

 

Kratki posiadają atest PZH. 

 

 

 

 

Jesteśmy jedynym przedstawicielem firmy EHA na terenie Polski. 



 

       

 
 

Dostępne w kilku kolorach: 

 

DANE TECHNICZNE:   

Materiał: miękkie PCV Ciężar: 12,5 kg/m² 

Powierzchnia: antypoślizgowa Odporność na temp: - 5°C do + 60°C 

Profil górny: 9,0 x 7,0 mm Długość: Dowolna- max do 30 m 

Profil dolny: Ø 17,0 mm Szerokość: do 50 cm 

Wysokość całkowita: 23 mm Twardość                           90 Shore 

Szerokość szczeliny:  

 

7 mm   

CENNIK 2015 

Kratek o standardowej wysokości 23 mm 

 

 

szerokość 
profile proste 

(mb) 

Profile 

okrągłe* 

(mb) 

Narożnik 

prosty 

(szt.) 

Narożnik skośny 

(szt.) 

Narożnik ze 

stali nierdz. 

(szt.) 

10 cm 100 zł 120 zł 200 zł 340 zł 275 zł 

15 cm 141 zł 177 zł 200 zł 340 zł 275 zł 

20 cm 173 zł 220 zł 200 zł 340 zł 275 zł 

25 cm 209 zł 267 zł 210 zł 357 zł 285 zł 

30 cm 255 zł 325 zł 256 zł 425 zł 290 zł 

35 cm 285 zł 377 zł 320 zł 525 zł 310 zł 

40 cm 317 zł 388 zł 382 zł 630 zł ------- 

45 cm 335 zł 466 zł 415 zł 720 zł ------- 

50 cm 382 zł --------- na zam. na zam. ------- 

 

*dopłata do profili okrągłych – 310 zł nett/ za każdy promień 

 

Łączniki z tworzywa do kratki – komplet 10 szt.          -  50 zł netto / kpl.   lub 

Łączniki z tworzywa wzmacniane stalą nierdzewną      -  60 zł netto / szt. 

(na 1 połączenie potrzebne są od 1 do 3 łączników – zależnie od szerokości kratki) 

Możliwe jest wykonanie kratki 

   - o wysokości od 20,5 m do 35 mm   -  cena na zapytanie 

   - o dowolnej szerokości                     -  w cenie następnej standardowej szerokości  

Maksymalna długość kratki (jeden odcinek) może być do 30 m (ze względu na ciężar kratki) 

 

W przypadku zamówienia poniżej 15 mb – dopłata w wysokości 15% wartości zamówienia. 

Ceny netto. Ceny nie obejmują kosztów dostawy. 

Termin realizacji zamówienia:   3 – 5 tygodni 

      

W przypadku znacznego wzrostu kursu Euro - zastrzegamy możliwość zamiany cen. 


