Coberturas de barras

EASY Light
A qualidade em total simplicidade
Piscinas madeira
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EASY Light
O essencial para uma segurança da piscina ao melhor preço.

Standard
Zona de armazenagem

Com resguardo
de escada na ponta
Zona de armazenagem

Com resguardo
de escada de lado
Zona de armazenagem

Pitão de ancoragem
Lingueta

O enrolamento efetua-se pela direita através
de uma manivela ou sem esforço através
da motorização ROLLTROT2®. Tempo médio
da manipulação: desenrolamento = 2 min /
enrolamento = 3 min.

Instalação simples e rápida
Integra-se facilmente
na maioria das piscinas existentes ou a
construir.

Solução económica

Rápido

Uma evaporação mínima.
Um melhor equilíbrio térmico para uma mais

Apenas 3 linguetas de tensão em aço
inoxidável.

Menos desgaste

Uma água mais limpa.

rebitados debaixo dos tubos.

Advertência
senso nem a responsabilidade individual.
vigilância dos pais e/ou
adultos responsáveis que
essencial na proteção
das crianças.

Sem stress
Encerrada / esquecida: uma vez desenrolada e

perfeita da cobertura.

condições gerais de venda.
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 Pitão margem madeira.
 Correia com sistema de acoplamento
rápido em inox
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seu enrolador e a cobertura de invernação.
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inoxidável.
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Distribuidor aconselhamento
BILHETE DE IDENTIDADE
Tecido PVC maleável reforçado com uma trama em poliéster.
Peso Tecido = 580 g/m2. Cobertura = 1,1 kg/m2.

CORES

Resistência à rutura 2500 N / 5 cm (corrente) e 1800 N / 5 cm (trama).
Resistência ao rasgo
Tratamentos
Tubo Alumínio anodizado 1,5 μ, ø 45 e 50 mm.

Azul/Ivoire

Verde/Ivoire

Transbordo 25 cm no perímetro da piscina.

