
Výhody termokrytů HANSCRAFT

Certifikované materiály původem z EU
Krycí materiál pochází ze Španělska, je odolný proti slunci, odolný 
proti chemii a je certifikovaný pro komerční provozy i pro užití na 
drahých jachtách. Certifikace materiálů UNI EN 222.86, UNE EN 
1021-1:2006 a mnoho dalších, například i MSC 61 – CIGARETTE 
TEST proti propálení.

Jedinečné vlastnosti potahového materiálu
Vrchní materiál je certifikovaný pro ochranu před UV zářením. 
Dále je také voděodpudivý, odolný vůči slané vodě a stálobarevný 
na slunci. Naše krycí vrstvy jsou vysoce odolné proti UV. Na 
vyžádání rádi předložíme veškerou certifikaci pro srovnání 
s konkurencí. Máme dokonce testy pro antibakteriální nebo 
protihořlavé vlastnosti, které jsou důležité pro náročné provozy 
zejména v komerčním užití.

UV odolné nitě německé značky AMANN
V detailech se skrývá skutečně dlouhá životnost. I drobnost, 
jako je nit, může rozhodovat o 2× delší životnosti produktu.

Velký výběr barev, možnost přizpůsobení dle interiéru
Vybírejte si bez příplatku z 20 kvalitních barev a vylaďte si barvu 
termokrytu s okolím vířivky! Nesmiřte se s průměrem „šedou 
nebo hnědou“, to je cesta levných čínských výrobců. Buďte 
nároční!

Kvalitní česká /evropská výroba
Náš výrobní závod je vybaven moderními stroji s automatickým 
programováním. Finální zpracování šijí švadleny z bývalých 
vyhlášených závodů v Prostějově. Zkušenost s touto ruční 
výrobou je nenahraditelná a garantuje nejvyšší jakost 
termokrytu.

Dlouhá životnost
Na základě 15 leté zkušenosti s prodejem vířivek známe kritická 
místa u termokrytů. Naše české /evropské termokryty vyrábíme 
tak, aby vydržely 2–3× déle než jejich čínské kopie.



Zakázkové rozměry (včetně swimspa) a kusová výroba
Jsme ochotní Vám vyrobit termokryt na zakázku i pro netypické 
rozměry, například trojůhelníky nebo velké rozměry pro plavecké 
Swim Spa. Ani ty pro nás nejsou problémem.

ECO friendly
Nejenom, že se Vám náš termokryty nerozpadnou po pár 
prvních letech užívání, navíc jsou vyráběny v certifikovaných 
provozovnách pod označením REACH COMPLIANCE A ECO 
FRIENDLY. Užití materiálů z obnovitelných zdrojů, pod kontrolou 
EU, znamená stabilitu s neutrální karbonovou stopou. Velký 
rozdíl proti výrobcům nebo dodavatelům z Asie, zejména z Číny.

Kvalitní zip YKK
YKK patří mezi světovou špičku výrobců zipů. Stojí sice více, ale 
na slunci se ani po čase nerozpadají a nezasekávají. V tom je další 
naše tajemství delší životnosti termokrytu.

Krátké dodací termíny
Zpravidla nám výroba zabere 14 dní. U větších zakázek déle. 
Nečekáte na dlouhé doručení termokrytů z Číny (většina na 
trhu). Reagujeme flexibilně na Vaší potřebu.
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Vzorník barevného provedení termokrytů
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