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Veilige en energiebesparende
zwembadafdekking
Een veilige leefomgeving is onbetaalbaar. Zo is ook de veiligheid in en rondom uw zwembad van essentieel belang. Met de geïntegreerde Aquadeck®
lamellenafdekking verhoogt u de veiligheid voor uw kinderen en huisdieren.
U wilt het beste, ook in comfort, energiebesparing, duurzaamheid en uitstraling.
Door de volledige, perfect passende afdekking van uw zwembad creëert u
in een handomdraai een geborgen ambiance. Een veilig gevoel.

thuis

De lamellenafdekking is in meerdere kleuren verkrijgbaar, zodat deze moeiteloos aansluit op de stijl van uw huis en tuin.
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Onbezorgd genieten
Naast het schoonhouden van uw zwembad en de kostenbesparing op

energie, zorgt een Aquadeck® voor iets dat onbetaalbaar is: veiligheid. Met
een Aquadeck® kunt u heerlijk onbezorgd genieten van het buitenleven met
het hele gezin. Pure klasse!
Een Aquadeck® heeft namelijk een scala aan veiligheidsvoorzieningen op
haar lamellensysteem toegepast. Zo vergroot een driekamercompartimentering het drijfvermogen van de lamellen. Daarbij biedt een Aquadeck® u de
keuze voor het mechanisch of elektrisch openen en sluiten van de lamellenafdekking. De montage van een grijpstang vlak onder de waterlijn, creëert
nog meer veiligheid.
priceless pool protection
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Kwaliteit & Innovatie
Sinds 1999 is Aquadeck® fabrikant van lamellen afdeksystemen voor uw
zwembad. Met zorg produceren wij in eigen huis lamellenafdekkingen van
topkwaliteit. Dankzij het gebruik van hoogwaardige materialen en de vele
toepassingsmogelijkheden, vinden onze producten in toenemende mate
afname in Europa.
Ook door te blijven investeren in knowhow en een geavanceerd productieproces, garandeert Aquadeck® een constante kwaliteit. Klasse verdient
zekerheid en daarom geven wij ijzersterke garanties op onze producten. Het
innovatief streven naar kwaliteitsverbetering resulteert onder andere in een
krachtige buismotor en een slagvaste polycarbonaat lamel van Aquadeck®
met een aantoonbaar langere levensduur dan bijvoorbeeld een pvc lamel.
priceless pool protection
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1. Opbouw

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Betrouwbare voorsprong in techniek

2. Inbouw in bad
3. Inbouw in bad met afwerkplaat
4. Inbouw in nis
5. Inbouw met hoekkap
6. Inbouw in bodem met vaste klep

De modernste technieken en innovatieve materialen zorgen ervoor dat uw bad
met één druk op de knop volautomatisch opent en sluit. Vanwege de nieuwste,
optioneel te bestellen buismotor, is het systeem nog gebruiksvriendelijker.
Dankzij de ontwikkeling van deze ijzersterke motor is het namelijk niet nodig
om een motorput buiten het bad te maken. Comfort en uitstraling krijgen zo
nog meer ruimte.

7. Inbouw met oplegbalk
8. Inbouw met inlegbalk t.b.v. onderwaterterras
9. Inbouw in bodem met beweegbare klep

Een Aquadeck® is altijd maatwerk. Zowel qua vorm en afmetingen, als qua
montageprincipe. Met enthousiast vakmanschap denken wij graag met u
mee in maatwerkoplossingen. Ook dat vinden wij bij kwaliteit horen. In een
handomdraai genieten van een frisse duik in uw zwembad, begint dan ook
met een betrouwbare voorsprong in techniek!
priceless pool protection

A MEMBER OF
I

8

I

I

9

I

p ric e l e s s p o o l p r o te c ti o n

I

N

N

O

V A T

I

ANTIALG
koppelkamer
algvorming

E

Met de anti-alg zwembadafdekking
gaan we de strijd aan met algvorming

Maatwerk en snelle productietijden:
een sterke achterban

Door nieuwe toepassing van een innovatieve sleuventechniek in de anti-

De afdekking kan pas worden ingemeten op het moment dat uw zwembad

alg zwembadafdekking ontstaat verversing en doorstroming in de lamel,

bijna of helemaal klaar is. Bij de meeste fabrikanten van zwembadafdekkingen

waardoor we onder invloed van de waterbehandeling algen afbreken en

moet u vervolgens zo’n vijf tot zes weken wachten. Niet bij ons. Continue

afvoeren. Bij het openen en sluiten van de afdekking stroomt water via de

innovaties hebben geresulteerd in de juiste combinatie van techniek en

sleuven in roterende beweging door de koppelkamer van de lamel. Het water

logistiek. Aquadeck® is een familiebedrijf dat garant staat voor excellente

tilt het vuil op en voert het af. Een slimme oplossing op basis van zelfreini-

service en continuïteit in kwaliteit, maatwerk en snelle productietijden.

gend vermogen.

Daarnaast is Aquadeck® a member of Pollet Pool Group, een sterke achterban achter een sterk merk.

priceless pool protection
Het resultaat: perfect maatwerk met een productietijd van circa 14 werkdagen. De prijs-kwaliteitverhouding van een Aquadeck® zwembadafdekking

roterende beweging

is bovendien zeer aantrekkelijk. De enige taak die u nog heeft? Zorgeloos
genieten van de mooie dingen in het leven!

sleuven

priceless pool protection

SCAN FOR MOVIE

A MEMBER OF
I

10

I

I

11

I

p ric e l e s s p o o l p r o te cti o n

w w w. a q u a d e c k . n l
Uw Aquadeck dealer:
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