
... produkty pro lepší život

ZAKRYTÍ BAZÉNŮ

AUTOMATICKÁ LAMELOVÁ ZAKRYTÍ
→ úspora energií potřebných pro vytápění a nižší spotřeba chemikálií 
→ ochrana před úrazem - bezpečnost dětí i domácích zvířat
→ jistota kvalitní vody v bazénu  

LAMELY (pro všechny zakrytí Typ ABRI) - nelze objednat samostatně 
Lamely z PVC o rozměru 13/83 mm, cena za 1 m2

bílá 1 m2 G Na vyžádání
modrá 1 m2 G

písková 1 m2 G

460101 PVC profil 13/83mm
460102 PVC profil 13/83mm
460103 PVC profil 13/83mm
460104 PVC profil 13/83mm šedá 1 m2 G

Vyberete si druh lamel, spočítáte si plochu bazénu a dále si vyberete druh navíjecího zařízení. 
Při atypickém tvaru bazénu nás prosím kontaktujte.

NADHLADINOVÉ PROVEDENÍ
MODEL   MANU 

Ekonomické provedení lamelového zakrytí hladiny bazénu do velikosti 5 x 11 m, 
ovládání manuální pomocí  "volantu", který je možné zdemontovat. 
Rozsah dodávky: hliníková osa Ø 200 mm, 2 nohy s podstavcem 150 x 220 mm z bíle lakovaného hliníku 
pro uchycení osy, převodník , ovládací "volant" - kompletní navíjecí zařízení bez lamel .

3,5 m set G
4 m set G
4,5 m set G

461195 Max. šířka bazénu: 
461196 Max. šířka bazénu: 
461197 Max. šířka bazénu: 
461198 Max. šířka bazénu: 5 m set G

Možno později motorizovat!

Rabatová
skupina 

 Cena 
v CZK      

Rabatová
skupina 

 Cena 
v CZK      

Úspora energie
U venkovních bazénů dochází k úspoře na energiích, 
potřebných k vytápění bazénu až o 80%. Velkých 
úspor samozřejmě dosáhnete u používání 
chemikálií a dopouštění vody, protože lamelové 
kryty minimalizují přirozený odpar z hladiny 
bazénu.
U vnitřních bazénů dochází k maximální úspoře i při 
vytápění a odvlhčení  bazénové haly, samozřejmostí je 
úspora chemikálií a čerstvé dopouštěcí vody. Tyto 
náklady jsou sníženy až o 60%.

Na vyžádání

BEZPEČNOST
Maximální bezpečnost 
lamelové rolety zajistíte 
instalací postranních 
madel na stěnu bazénu, o 
která se pak lamela může 
opřít.



produkty pro lepší život ...

ZAKRYTÍ BAZÉNŮ

MODEL OPEN ONE CLASSIC
Ekonomické  provedení automatického lamelového zakrytí hladiny bazénu do velikosti 7,5 x 15 m, ovládání 
pomocí třípolohového klíče, jednoduchá montáž. 
Rozsah dodávky: hliníková osa Ø 200 mm, 2 nohy s podstavcem 150 x 220 mm z bíle lakovaného hliníku 
pro uchycení osy, motor zabudovaný v ose 24 V, transformátor 230 V/24V, třípolohový ovládací klíč 
zabudovaný v noze - kompletní navíjecí zařízení bez lamel .

Rabatová
skupina 

 Cena 
v CZK      

3,5 m G
4 m G
4,5 m G
5 m G
5,5 m G
6 m G
7 m G

460195 Max. šířka bazénu: 
460196 Max. šířka bazénu: 
460197 Max. šířka bazénu: 
460198 Max. šířka bazénu: 
460199 Max. šířka bazénu: 
460200 Max. šířka bazénu: 
460201 Max. šířka bazénu: 
460202 Max. šířka bazénu: 7,5 m G

SPECIÁLNÍ ZAKRYTÍ -  RÁDIUSOVÝCH BAZÉNŮ

Velice jednoduchý systém s kolejnicemi pro zakrývání
radiusových bazénů. Velice jednoduchá obsluha, navíjecí 
zařízení je připraveno pro snadnou manipulaci s minimální
potřebou síly.

Kontaktujte nás pro stanovení ceny a technické údaje!

VÝKLOPNÝ SYSTÉM PRO ZAKRYTÍ BOČNÍCH SCHODIŠŤ
Kontaktujte nás pro stanovení ceny a technické údaje!

Na vyžádání




