Cobertura automática de segurança

OPEN Classic
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Segura, prática,
económica e adaptável
A qualidade sem compromisso
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www.abriblue.com

Cobertura automática de segurança

OPEN Classic
A OPEN Classic é a resposta para todos aqueles
que pretendem usufruir de uma piscina segura...

...por um
investimento
reduzido.

Fiável

Novo design

Conforme à la norme NF P90-308.
Abriblue a installé plus de 30 000 volets à ce jour.

O suporte da OPEN Classic para
piscinas < 5 x 11m apresenta
um novo design de formas
arredondadas.

Económica
Sem preocupações

Evaporação mínima.
Melhor balanço térmico para uma
utilização mais longa da piscina com
custos reduzidos.
Água mais limpa.

Fechar/esquecer: depois de estendida,
a segurança é uma certeza. Não é
necessária uma atenção permanente.

Integração total
na maior parte das piscinas existentes
ou a construir.

Prática
Basta rodar a chave
e em 3 minutos a
cobertura é recolhida ou
estendida. As posições de
fim de curso são reguladas
e geridas de uma só vez.

Instalação rápida
e simples

Sem danificar
os rebordos

Ocupa pouco espaço
Graças ao motor situado no eixo do rolo.

Lâminas coloridas

Personalização
As coberturas de segurança Abriblue
são únicas. Para cada projecto, os
conselhos de um técnico de instalação
formado pela Abriblue são uma garantia
de satisfação

Areia
mármore

* Para as lâminas, as peças mecânicas e de
motorização. (segundo as condições gerais
de venda).

Diâm. piscina
Mecanismo

Materiais adaptados

Motor

à piscina: alumínio, inox, PVC específico...

Lâminas

de 3 x 3 m a 7,5 x 15 m
Fora da água

Sem revestimento

No eixo do rolo

Alimentação eléctrica

Suportam uma carga de 100 kg

Elevada resistência aos raios UV

Opção
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• Revestimento do mecanismo
para adaptação para BANC.

Distribuidor aconselhado

Fotos não contratuais

• Revestimento dos suportes
em cor de areia.
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Branco

A regulação dos suportes evita
o desgaste dos rebordos.

