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OPROLSTANGEN VOOR ISOTHERMISCHE DEKZEILEN
VOOR EEN BESTAAND OF OP TE BOUWEN ZWEMBAD

EEN HARMONIEUSE VORM VOOR
EEN BETERE INTEGRATIE
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De as is voorzien van groeven voor de
sandows van het dekzeil en bestaat in
vier modellen:
Onze modellen zijn ontworpen om
achter een boordsteen van 30 cm gezet
te worden.
 1 telescopisch model
(van 3.10 m tot 4.65 m) voor
zwembaden van 2.50 m tot 4.00 m
breedte (watervlak).
 1 telescopisch model
(van 4.70 m tot 5.80 m) voor
zwembaden van 4.00 m tot 5.10 m
breedte (watervlak).
 1 telescopisch model
(van 5.20 m tot 6.75 m) voor
zwembaden van 5.00 m tot 6.10 m
breedte (watervlak).
 1 telescopisch Omega
(van 6.70 m tot 8.25 m) voor
zwembaden van 6.00 m tot 7.50 m
breedte (watervlak).
 Oprolstang voorzien voor een maximale
lengte van 12 m.

OMEGA

AQUAROLL

Omegavormige poten vervaardigd uit
een geanodiseerde aluminium buis van
40 mm Ø, voorzien van zijstukken van
kunsthars gewapend met glasvezel met
geïntegreerde lagers,

Asymmetrische T-vormige poten om de
stabiliteit te versterken,

Eén vaste voet en één verplaatsbare voet
met 2 wielen van 170 mm Ø,

Eén vaste voet en één verplaatsbare voet
met twee wielen van 170 mm Ø,

Systeem om de as te blokkeren,

Hoogte van de as 420 mm, diameter van
de as 95 mm,

Hoogte van de as 360 mm, diameter van
de as 95 mm,

Omegavormige poten vervaardigd uit
een geanodiseerde aluminium buis van
40 mm Ø, voorzien van zijstukken van
kunsthars gewapend met glasvezel met
geïntegreerde lagers,

G-10 IN TE BOUWEN
Rechte poten uit RVS 304 L van 40 mm
Ø, in te bouwen in twee inbouwankers
uitgerust met bevestigingsplaatjes uit ABS,

Geleverd met 13 spanbanden.

Geleverd met 13 spanbanden.

Geleverd met 13 spanbanden.

G-10 MET PLATEN

Ashoogte van 350 mm, asdiameter van 95
mm,

Buizen van RVS 304L van 40 mm Ø, met
geïntegreerde aslagers,

Eén vaste voet en één verplaatsbare voet
met 2 wielen van 170 mm Ø,
Systeem om de as te blokkeren,
Hoogte van de as 360 mm, diameter van
de as 95 mm,
Geleverd met 13 spanbanden.

G-10 MET PLATEN VOOR
HOUTEN ZWEMBADEN
Asymmetrische T-vormige poten om de
stabiliteit te versterken,
Buizen van RVS 304L van 40 mm Ø, met
geïntegreerde aslagers,
Eén vaste voet en één verplaatsbare voet
met twee wielen van 170 mm Ø,
Hoogte van de as 420 mm, diameter van
de as 95 mm,
Geleverd met 13 spanbanden.

Stempel van de verdeler :
Het is steeds mogelijk de lengte van het oprolsysteem aan te passen aan het zwembad
door de 2 interne segmenten in te korten. Alle oprolsystemen worden geleverd met een
oprolwiel van kunsthars van 350 mm Ø en 13 sandows met klemmen.
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Alle oprolsystemen zijn uitgerust met
een telescopische as van geanodiseerd
aluminium uit drie delen (1 extern
segment van 95 mm Ø en 2 interne
segmenten van 89 mm Ø).

