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VEILIGHEID GEGARANDEERD
Deze automatische afdekking is veilig en
betrouwbaar. De lamellen zijn luchtledig
waardoor ze drijven op het water. Hierdoor
hebben ze een enorme draagkracht.
De afdekking voldoet aan alle bepalingen
van de Franse norm NF P 90-308 en laat u
toe in alle rust van uw zwembad met een
gerust gevoel.

GA WARMTEVERLIES TEGEN
De afdekking beschermt uw zwembad
tegen koele nachten en koude windvlagen.
Door de aanwezige lucht in de lamellen
zorgt de afdekking ervoor dat er weinig
verlies van warmte zal zijn.

Uw zwembad
precies zoals u het
u had voorgesteld!
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PUUR WATER
Onze afdekkingen hebben een opaciteitscoëfficiënt die de fotosynthese en dus de
groei van algen remt. Uw zwembadwater is
schoner waardoor u bespaart op filtratie

MAKKELIJK IN ONDERHOUD
De afdekkingen vereisen zeer weinig
onderhoud; ze zijn ontworpen om schoon
te blijven. Zomer en winter, de lamellenafdekking biedt de beste bescherming.

DANKZIJ ZWEMCOPOOL
COVER DUURT UW
ZOMER LANGER!
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ECOLOGISCH ZWEMBAD
Door uw zwembad schoon te houden en
de filtertijd te verkorten, bespaart u op
energie en op zwembadchemicaliën.
Omdat u minder waterbehandelingsproducten nodig heeft, vermindert het de
ecologische impact op het milieu.
Tot slot, kan het PVC waarvan uw
afdekking is gemaakt worden gerecycled.
Met een lamellenafdekking krijgt u de
nieuwste technologie en vermindert uw
ecologische voetafdruk.
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EEN EENVOUDIG, SLIM
ONTWORPEN SYSTEEM
De afdekking is volledig automatisch,
voorzien van een buismotor die ervoor
zal zorgen dat de afdekking met een druk
op de knop zal openen of sluiten.

TOT 100 KG PER M²
Met drie luchtcellen per lamel, en een
anti-deflectiesysteem dat de helling van
de lamellen beperkt, is het de winnaar in
elke categorie.
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Wettelijke informatie
Alle BWT-afdekkingen voldoen aan de Franse norm NF P 90-308
(versie mei 2004 betreffende zwembadbescherming) indien alle
onderdelen van de afdekking geleverd worden door Procopi.
De veiligheidsafdekking van het zwembad is bedoeld om kinderen
jonger dan vijf jaar de toegang tot het zwembad te ontzeggen.
Deze afdekking is geen vervanging voor gezond verstand of
individuele verantwoordelijkheid.
Het is ook niet bedoeld om de waakzaamheid van ouders en/of
verantwoordelijke volwassenen, die de belangrijkste factor blijven
om de veiligheid van jonge kinderen te garanderen.
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DE PERFECTE LAMEL
Onze lamellen zijn de beste in elke categorie: uitzonderlijk drijfvermogen,
uitstekende isolatie, zeer betrouwbaar. Ze werden ontworpen om te
voldoen aan de meest veeleisende zwembadeigenaars.
Ze worden ook geprezen door professionals, die hun speciale
profilering en de doordachte assemblagemethode.

Dynamische profilering, voor uitstekende
overdracht van kracht en eenvoudige plaatsing
Hoge weerstand tegen afrollen in omgekeerde
richting
Haakverbinding
De ultrasonisch gelaste pluggen maken de lamellen
volledig waterdicht
Conform aan de norm NF P 90-308

SCHUIFMONTAGE
De schuifmontage behoudt de verbinding van de
lamellen. Het vergemakkelijkt ook de montage van de
afdekking, die wordt uitgevoerd in stukken van zes
lamellen, en zonder te knippen.
Een goed doordacht systeem, tot in de details.

EXCLUSIEF ANTIKANTELMECHANISME
De hoekverdraaiing van de lamellen is de kleinste die op
de markt (-50° tot +15°). Dit beperkt het wegzakken van
de lamellenafdekking door het gewicht van een
persoon, en biedt een betere bescherming in geval van
een val op de afdekking.
Met zijn stijve lamellen met drie luchtcellen, is de
afdekking de absolute winnaar in de categorie
drijfvermogen. Een extra veiligheidsvoorziening.
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VERMINDERDE VERDAMPING
VAN BINNENZWEMBADEN
Bij binnenzwembaden vormt de afdekking een
doeltreffende barrière die verdamping en
daaropvolgende condensatie op muren en ramen
voorkomt. Dit vermindert warmteverlies aanzienlijk
en zorgt voor kostenbesparingen.
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KLEUREN
Kies je lamellenkleur uit onze 4
mogelijkheden.

TRAPPEN
Alle BWT-afdekkingen kunnen worden
gebruikt om te passen in een rechte trap,
Romaanse of op maat gemaakte trappen.
Twee soorten afwerking zijn mogelijk
mogelijk: getrapt of volgens vorm.

Getrapte
afwerking
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Gevormde
afwerking
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EC

STANDAARD VERSIE

TECHNISCHE DETAILS

Snel geïnstalleerd
& makkelijk te gebruiken!

Maximale afmetingen:
De maximale afmetiingen van een
EC-afdekking zijn 6.09 x 14 m.

OP NETVOEDING GEMOTORISEERDE
AS MET AUTOMATISCHE EINDELOOP
Eenvoudig en betrouwbaar, dit model beschikt over een
sturingskast die in de technische ruimte wordt geïnstalleerd.
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Werkt op een 230V netvoeding
Rolt op in minder dan 2
minuten (zwembad 10x5m)
Bediening met drukknop
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ES

ZONNEPANEEL VERSIE

TECHNISCHE DETAILS

Geen bedrading!

Maximale afmetingen:
De maximale afmetiingen van een
ES-afdekking zijn 6.09 x 14 m.

OP ZONNE-ENERGIE
GEMOTORISEERDE AS
Eenvoudig en snel te installeren, ecologisch en zeer zuinig. Dit
model is uitgerust met een batterij die wordt opgeladen door
zonne-energie.
Eenmaal volledig opgeladen, presteert de as 30 open/dichtcycli voordat de batterij weer moet worden opgeladen
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Rolt op in minder dan 2
minuten (zwembad 10x5m)
Bediening met drukknop
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PRODUCTIE AFDEKKING:

