
Schuurweerstand

Houten 
zwembaden

Ondoorschijnende 
afdekking

Zwembadoppervlak
≤ 5 x 11,5 m

Gewicht per m²
1,10 kg

Spansysteem op 
riem

Anti blaadjes- en 
anti hefsysteem

Afgestompte 
hoeken

Afgestompte 
hoeken

Afgestompte Stof SUPERBLACK 
Évoluti on

www.albiges.com

Veilig, kwalitatief, duurzaam

Afdekkingen met staven 

EASY Top

Afwerking met 
gelaste riem

in overeenstemming

Ve
ilig

heid
safdekkingen

met de 
NORM

NF P
90-308

aangetoond 
door het LNE



 

Distributeur consulent

EASY Top
Uitstekende prijs.
De EASY Top is een afdekking met staven die functi onaliteit combineert met een hoogwaardige afwerking. 
Ze is ontworpen om uw zwembad opti maal te beschermen en kan het hele jaar door gebruikt worden.
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Waarschuwing
Deze afdekking vormt geen vervanging 
voor gezond verstand noch individuele 
verantwoordelijkheid. Ze is niet 
bedoeld ter vervanging 
van de oplett endheid 
van de ouders en/of 
de verantwoordelijke 
volwassenen, een essenti ële 
factor voor de bescherming 
van jonge kinderen.

Met trapslab 
bovenaan

Met trapslab opzij

 Verankeringsbout
 Ratel

Standaard

Opslagzone Opslagzone Opslagzone

Afvoergaten

IDENTITEITSKAART

Stof Soepel PVC verstevigd met een structuur in zwart po-
lyester met coati ng van de onderzijde in grijze kleur.

Gewicht Stof = ongeveer 600 g/m². Afdekking = 1,1 kg/m².
Slijtweerstand 2500 N/5 cm (ketti  ng) en 2000 N/5 cm (inslag).

Scheurweerstand 270 N (richti ng ketti  ng en inslag).
Behandelingen Anti -UV, anti schimmel en anti bacterieel.

Buis Geanodiseerd aluminium 1,5 µ, ø 45 en 50 mm.

Oversteek 25 cm over de omtrek van het zwembad.

  GELEVERD MET
• Roestvrijstalen 

ratels.
• Ringbouten.
• Eenvoudige en 

verstevigde hendel

KLEUREN

blauw/grijs SB - groen/grijs SB
amandel/grijs SB - grijs /grijs SB
donkergrijs/grijs SB

 Eenvoudig gebruik
Het oprollen gebeurt langs de rechterzijde met een 
hendel of zonder moeite met de ROLLTROT2®-motor. 

 Eenvoudige en snelle installati e
slechts 3 roestvrijstalen ratels voor een 
perfect aangespannen afdekking.

 Langere levensduur
Dankzij de 2 verwisselbare anti schuurbanden 
onder de afdekking ter hoogte van de neus 
van de dekstenen, de PVC beschermingen 
aan de doorvoer van de staven en de 
beschermingsglijders in composiet materiaal die 
met klinknagels onder de buizen bevesti gd zijn.

 Anti blaadjes- en 
anti hefsysteem op de lengtes.
Het spansysteem op de riem beschermt uw 
zwembad zowel in de zomer als in de winter volledig 
tegen stof, blaadjes en andere onzuiverheden.

 Afwerking
Gelaste riem op de lengtes.

 Stof SUPERBLACK Évoluti on
Beter bestand tegen schuring en scheuren. 
100% ondoorschijnend: vermijdt fotosynthese 
Een exclusiviteit van Albigès.

 Kan gemakkelijk 
ingebouwd worden
in de meeste bestaande of nog te bouwen 
zwembaden.

 Voordelige oplossing
Een minimale verdamping. Een betere 
warmtebalans voor een langere levensduur 
van het zwembad tegen een lagere kostprijs. 
Zuiverder water. Vervangt de afdekking op 
zonne-energie, de oprolinrichti ng en de 
winterafdekking.

 Geen stress
Gesloten en klaar: nadat het luik ontrold is, is 
de veiligheid verzekerd.

*Volledige garanti e: volgens de 
algemene verkoopvoorwaarden ja ar*

Garantie

 
Frans product
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OPTIES

• ROLLTROT2®
Demonstrati evideo

• Ringbout/koker
• Ringbout houten terras

Donk 26 
B-2360 Oud-Turnhout 

014 43 51 67


