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Cenník fixné plachty 

 

          ceny sú bez DPH 
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AUSTRONET 940        

Austronet 940 sa vyznačuje každodennou praktickosťou a je obzvlášť vhodný 
jako tkanina pre tieniacu plachtu, ktorá dokáže odolávať  silnému vetru a 
počasiu. Austronet je priedušný a poskytuje mimoriadne príjemnú klímu. Je 
odolný proti UV žiareniu (s päťročnou zárukou)  má minimálnu hmotnosť. 
Austronet sa jednoducho udržiava a čistí. Ak by plachta bola náhodne 
zmokla, nevadí jej to, lebo je odolná voči plesniam. Aj Austronet dobre chráni 
pred dažďom. Plachta sa nedeformuje počas dažďa. Ak sa plachta nakloní o 
viac ako 25 °, voda sa dokonale odplaví z tkaniny Austronet. Hmotnosť: 230 g 
/ m2. Dokonale sa hodí pre výrobu na zákazku rovnako aj pre štandardný 
rozmer. 

 

AUSTROSAIL ACRYL 

Klasické tkaniny na ochranu pred slnkom sú teraz k dispozícii pre tieniace 
plachty. S 290 g / m2 je to jedna z najtvrdších látok z kolekcie SOLIDAY. 
Austronet Acryl je tkanina zvlákňovaná farbiacou tryskou a má dobré 
vonkajšie vlastnosti. Vyniká vysokou pevnosťou a dobrým pomerom cena / 
výkon. Dokonale sa hodí pre výrobu na zákazku rovnako aj pre štandardný 
rozmer. 

 

 

AUSTROSAIL PES 

Austrosail je vysokokvalitná tkanina s uzavretým spôsobom tkania. S 
použitím vybraných vlákien a špeciálneho povrchového náteru. Austrosail 
prináša vynikajúci výkon pre vonkajšie použitie. Vysoko odolný voči vode a 
UV poškodeniu. Austrosail zaručuje, že Vaša plachta bude vyzerať ako nová 
počas nasledujúcich rokov. Tieniaca plachta funguje súčasne ako ochrana 
pred slnkom a dažďom. Austrosail je k dispozícii v širokej škále farieb. 
Hmotnosť: 200 g / m². Dokonale sa hodí pre výrobu na zákazku rovnako aj 
pre štandardný rozmer.  

 

AUSTROSAIL NANO 

Austrosail Nano je vysoko kvalitná polyesterová tkanina s veľmi hladkou 
štruktúrou. Je vybavená inovatívnou samočistiacou povrchovou úpravou. 
Austrosail Nano ohromí svojou úžasnou farbou a priesvitnosťou, pričom 
zadržiava škodlivé oslnenie a UV lúče. Pásy tieniacej plachty sú zhotovené v 
lúčovom vzore s pomocou vodotesného ultrazvukového zvárania. Soliday 
Austrosail nano sú takmer 100% nepriepustné a odolné voči dažďu.  
Vyžaduje sa dobré naplánovanie uhla pre plachtu pre dobrý oddtok vody. 
Hmotnosť: 250g / m2. Dokonale sa hodí pre výrobu na zákazku rovnako aj 
pre štandardný rozmer.  
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Vzorkovník farieb AUSTRONET 940 

 

 

 

 

Vzorkovník farieb AUSTROSAIL ACRYL 
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Vzorkovník farieb AUSTRONET 92 
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Vzorkovník farieb plachty ASTROSAIL PES 
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Vzorkovník farieb plachty ASTROSAIL NANO 
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