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Hoge kwaliteit en betaalbaar

Winter- en veiligheidsafdekkingen 

SKIN Freeze

SchuurweerstandHouten 
zwembaden

Veiligheidsafdekking 
NF P 90-308

Opbergtas

Ondoorschijnende 
afdekking

Versteviging riemenVerankering 
met individuele 

trekkabels

Afvoerrooster met 
balg

in overeenstemming

Ve
ilig

heid
safdekkingen

met de 
NORM

NF P
90-308

aangetoond 
door het LNE



Distributeur consulent

 Ondoorzichti g
Houdt het water zuiver. Vermijdt fotosynthese. 
Vermindert het gebruik van behandelingsproducten. 
Vereenvoudigt de heringebruikname.

 Afvoerrooster met centrale balg
Voor een snelle en gefi lterde afvoer van regenwater en om 
de vorming van luchtbellen te vermijden. Deze voorziening 
kan aangevuld worden met een effi  ciënte overloop.

 Perfecte aanspanning
Het verankeringssysteem met dubbele oogjes, 
individuele trekkabels en vaste ringbouten 
staat garant voor een perfecte aanspanning van 
de afdekking na de installati e ervan. 

 Hoogwaardige 
afwerking en weerstand
Volgelaste verstevigingsrand voor een grotere 
weerstand aan de oogjes.

 Gelaste hoekverstevigingen 
in PVC
verhinderen vroegti jdige slijtage van 
de afdekking op de dekstenen aan de 
inspringende hoeken van de trap.

 Eenvoudige en snelle installati e

SKIN Freeze
Afwerking, functionaliteit en lange levensduur. 
De veiligheidsafdekking SKIN Freeze is ontworpen en vervaardigd volgens de norm NF P 90-
308, dit staat garant voor een perfecte aanspanning van de afdekking na de installati e ervan.

*Producti e en materiaal tegen alle 
fabricagefouten bij naleving van de 
maximumafmeti ngen, volgens onze 
algemene verkoopvoorwaarden.
Maximumafmeti ngen van de afdekking:
14,8 x 6,8 m (inclusief trap) in 
overeenstemming met de norm NF P 90-308.
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Dubbel oogje

Trekkabel met dubbel uiteinde

IDENTITEITSKAART
Stof Pvc verstevigd met een polyester structuur.

Gewicht ongeveer 580 g/m².

Slijtweerstand 2500 N/5 cm (ketti  ng) en 1800 N/5 cm (inslag).

Scheurweerstand 250 N (richti ng ketti  ng en inslag).

Behandelingen Anti -UV, anti schimmel en anti bacterieel.

Montage Lassen.

Randafwerking Volgelaste rand van 5 cm.

Oversteek ten opzichte van 
het watervlak

0,35 m of 0,40 m op basis van de breedte van de dekstenen. Bij een breedte ≥ 0,30 
m, een oversteek van 0,40 m, bij een breedte < 0,30 m, een oversteek van 0,35 m.

Rechte trap Romeinse trap

Verstevigingen 
in PVC

Verstevigingen in PVC

ja ar*

Garantie

 
Frans product
MAATWERK

Ongeveer

0,80 m

  GELEVERD MET
• Opbergtas 

in PVC. 
• Vaste 

ringbouten.
• Trekkabels 

met dubbel 
uiteinde.

OPTIES
• Ringbout/koker
• Ringbouten 

voor houten 
terras met 
schroeven.

KLEUREN

Kleuren voor de stof:
Blauw/ivoor - groen/ivoor - amandel/ivoor
ivoor /ivoor - grijs/grijs - donkergrijs/grijs
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