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O segredo de uma piscina de sucesso

HaywardPoolEurope

Skimmer Premium
A enorme gama de skimmers Premium da Hayward®,
disponíveis com abertura grande ou pequena, responde a
todas as necessidades e adapta-se a todas as piscinas.

VANTAGENS
+ Disponíveis em branco, mas também em três cores: areia,
cinza claro e cinza escuro

+ Silenciosos: A porta de escoamento do skimmer é tornada

WHITE GOODS

Oferta da extensão de garantia suplementar
Subscrição gratuita à newsletter
Configurador da piscina
Simulador de economia de energia
Perito online
Catálogo peças soltas

particularmente silenciosa graças a um amortecedor situado
na parte superior do bocal
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2

1

2

1

3111DGR

3111LG

3111SA

3119DGR

3119LG

3119SA

Gama disponível em cor de
areia, cinza claro e cinza
escuro.

GARANTIA

grande aspiração.
 orta de escoamento silenciosa dada a
P
existência de um amortecedor na parte
+ ANO + ANO
superior
do bocal.
ANOS
CGARANTIA
audal admissível: 6 a 10 m3/h.
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POLIVALÊNCIA
 igação aparafusada de 2» / colada de
L
63 mm.
Possibilidade de ligação colada de 50
mm com o tampão fornecido.
Colar de altura ajustável em 3 cm
adaptável a qualquer configuração.
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 corpo do skimmer é um monobloco
O
(1 única soldadura entre o skimmer e o
bocal).
Fabricado em ABS de qualidade com
tratamento antiultravioleta.
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RESISTÊNCIA

Skimmer standard
3111

Skimmer de bocal grande

MANUTENÇÃO

3119
Descrição

Valor de penetração mm

Ref. Betão

Ref. Liner

Skimmer standard

139

Skimmer standard + 1 extensão

197

Skimmer standard + 3 extensões

313

Bocal grande – extensão grande

311

3110

3111
3107
3109

Extensão por unidade

3118

3119

SKX16001BE

SKX16001VE

Cola ABS (200 ml)

BOMBAS

Ref. Painel

Skimmer da série Premium

FILTROS

PROJECTORES

11925

TRATAMENTO
DA ÁGUA

ROBÔS

BOMBAS
DE CALOR
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 ubo ladrão ø 32. Válvula reguladora
T
de caudal, proteção para obras (liner),
juntas autocolantes, placa de cobertura
de parafusos, gabarito de perfuração
(versão de painel).
Numerosos acessórios disponíveis:
elevação da tampa, tampões, redutor
roscado, Skim-Vac.
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