
TELA ARMADA TOPO DE GAMA
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A qualidade 
PROFLEX, 
feita para 
durar

 Cinza claro Areia Paredes cinza escuro e degraus cinza claro Branco
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Gama impressa
Outros padrões estão disponíveis. Contacte-nos para necessidades 

específicas, nós podemos estudar uma cor personalizada.

Galit

Gama de cores lisas

Branco Verde CaraíbasAreia Azul Claro

Gama de antiderrapantes
Forma estética da garantir a segurança na sua piscina

Areia

Azul Forte

Verde Caraíbas

Cinza Claro

Azul ClaroAreia

Cinza Escuro

EXCELENTE RESISTÊNCIA 

A PROLIFERAÇÃO BACTERIANA1
As piscinas são muitas vezes sujeitas a 
migrações de algas ou a depósitos 
momentâneos.
Tendo a Proflex uma resistência 
superior, vai resistir a esses ataques e 
estes micro-organismos não vão 
conseguir manchar a tela.

Gold Mosaico Azul Pacific Mosaico

ESTABILIDADE À RADIAÇÃO 

UV & MANUTENÇÃO DA COR2
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O material de PVC é submetido a 
exposição prolongada ao sol. A tela 
PROFLEX foi projetada com um 
material específico que permite manter 
de forma otimizada a sua elasticidade e 
a sua cor.

A tela foi desenvolvida para resistir 
eficazmente à soldadura de ar quente, 
necessária para a sua instalação.

A resistência à abrasão garante um 
conforto ao toque e facilidade de 
limpeza.

A tela armada PROFLEX é concebida 
para níveis de cloro entre 0,5 e 1,5ppm 
ou 2.5ppm para tela de cor lisa clara, 
níveis normais numa piscina. Mas 
também pode resistir a uma Super 
cloração de 3,0 a 5,0 ppm durante um 
período temporário, se for necessário a  
desinfecção da piscina.

Uma gama de revestimentos com 
verniz, ainda mais resistente!

Uma formulação de nova geração de 
PVC líquido que permite instalar a tela 
armada com toda a confiança.

PROFLEX permite realizar até mesmo 
formas muito complexas (degrau de 
segurança, transbordo,...).

O rigoroso controlo de qualidade no 
fabrico do garante um acabamento 
perfeito em todos os rolos.

APOSTE NA TELA ARMADA 

PROFLEX FABRICADA PELA 

HAOGENPLAST

garantia proflex

A garantia cobre os custos até a substituição

(mão de obra, água, produtos,...)*

*Dentro dos limites das exclusões, restrições de instalação 

e manutenção da água conforme.

Os produtos Haogenplast cumprem com os mais 
rigorosos padrões de qualidade internacional:

 

Segurança e higiene Gestão energéticaAmbiental Qualidade
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Azul Forte Cinza ClaroAzul Marinho Cinza Escuro

Cinza Escuro

Preto

DISPONÍVEL EM:


