
Dit model is vernoemd naar de ibicenco stijl huizen. Een modern design afgewerkt met

ecologisch hout en voorzien van een fotovoltaïsche plaat. Dit model is energie-neutraal en kan

snel en eenvoudig gemonteerd worden.

FABR I KANT  VAN  AUTOMAT I S CHE

ZWEMBADAFDEKK INGEN

MODELO IBIZA



Bent u op zoek naar een zwembadafdekking die past bij uw huis en terras? Zoek niet verder,

ons Ibiza model is een aanwinst voor elk terras of tuin. Het hout van de bank is onderhoudsvrij

en u kunt kiezen uit verschillende kleuren hout.

MODELO IBIZA



Het model Milano is een bank die aan de rand van het zwembad geplaatst wordt. In deze bank

bevindt zich de rol met de lamellen en de aandrijfmotor. De bank is gemaakt van ecologisch

hout en kan zoals een tuin-, terrasmeubel gezien worden.

FABR I KANT  VAN  AUTOMAT I S CHE

ZWEMBADAFDEKK INGEN

MODELO MILANO



Het hout van de bank is onderhoudsvrij en u kunt kiezen uit verschillende kleuren hout.

In de bank zit een zelfdragende roestvrijstalen structuur. Hierdoor kan de bank gebruikt worden

om erop te zitten, te liggen of als springplank. De hoge kwaliteit van de afwerking samen met

de sterke structuur maakt deze bank uniek in zijn soort.

MODELO MILANO



Het model Paris is de directe vervanger van de opwikkelrol voor zeildoeken. Op- en afwikkelen

gaat automatisch met een druk op de knop, het zwembad blijft afgedekt om alleen te openen

als men wil gaan zwemmen.

FABR I KANT  VAN  AUTOMAT I S CHE

ZWEMBADAFDEKK INGEN

MODELO PARIS



Er zijn 2 variante beschikbaar afhankelijk of uw de afdekking handmatig of automatisch wilt

bedienen.  Door middel van rails is het mogelijk om de rol met de hand 1 meter naar achteren

te verplaatsten. Op deze manier maken is het zwembad helemaal vrij om er volledig van te

kunnen genieten.

MODELO PARIS



Deze onderwater zwembadafdekking is zeer discreet en geweldig voor bestaande zwembaden.

De afdekking, gemaakt van PVC of polycarbonaat lamellen, rolt op een roestvrijstalen buis aan

de onderkant van het zwembad of in een nis onder het zwembad.

FABR I KANT  VAN  AUTOMAT I S CHE

ZWEMBADAFDEKK INGEN

MODELO AMSTERDAM



De rol met lamellen kan ingebouwd worden in een kast die de rol beschermt en onzichtbaar

maakt. Bij een nog te bouwen zwembad kan de rol met de lamellen ingebouwd worden in een

nis in de bodem van het zwembad. Deze nis wordt weer afgedekt door een rvs-structuur met

daarop PVC-afdekplaten ook weer bekleed met tegeltjes. 

MODELO AMSTERDAM



Dit model bestaat uit een platform dat 10-20 cm onder het waterniveau geconstrueerd wordt.

Dit platform kan worden gebruikt als een “strandzone”. Onder dit platform bevindt zich de rol

met lamellen. De rol is totaal onzichtbaar als de afdekking open is.

FABR I KANT  VAN  AUTOMAT I S CHE

ZWEMBADAFDEKK INGEN

MODELO HAWAI



De PVC-wand van de zwembadafdekking kan in dezelfde stijl worden aangekleed als de rest

van het zwembad.  Met behulp van de tegels zodat de muren die de zwembadafdekking

bedekken, overvloeien in de rest van het zwembad. Het model maakt ook het plaatsen van

trappen naast het strand mogelijk.

MODELO HAWAI



Naast het zwembad wordt een nis geconstrueerd waarin de rol met de lamellen gemonteerd

wordt. Het model is uitgerust met een unieke waterniveau-sensor die voorkomt dat de

afdekking wordt gebruikt als het waterniveau te hoog of te laag is.

FABR I KANT  VAN  AUTOMAT I S CHE

ZWEMBADAFDEKK INGEN

MODELO BRUSELAS



De nis is afgedekt met het ecologisch hout vormt een elegant geheel. 

Dankzij de afwerking met ecologische houten planken van het merk Disegna Nature. 

Dit speciale materiaal heeft geen onderhoud nodig en is beschikbaar in vele kleuren.

MODELO BRUSELAS



A special advantage of this model is that the water level can be high en is aanbevolen voor

infinity / overloopzwembaden. Het model heeft de optie om het voorpaneel te betegelen met

dezelfde tegels als het zwembad,.

FABR I KANT  VAN  AUTOMAT I S CHE

ZWEMBADAFDEKK INGEN

MODELO VENECIA



Dit model word ingebouwd in een nis in het zwembad, achter een polyethyleen paneel.

Het voorpaneel heeft deuren voor betere toegankelijkheid en kan met een afstandsbediening

worden geopend en gesloten. Door de vorm van de nis kan het vuil zich niet ophopen, maar

direct in de afvoer van het zwembad.

MODELO VENECIA



Deze afdekking rolt op een roestvrijstalen buis aan de onderkant van het zwembad of in een nis.

Omdat het twee afdekkingen op één rol heeft, is het model ideaal voor niervormige en

onregelmatig gevormde zwembaden.

FABR I KANT  VAN  AUTOMAT I S CHE

ZWEMBADAFDEKK INGEN

MODELO ATENAS



De buis van de afdekking wordt geplaatst in het diepste  deel van het zwembad, en is

verkrijgbaar met of zonder een kast.  U kunt de rol verbergen in een kast met of zonder

automatische klep. De kast kan bekleed worden met dezelfde tegels als het zwembad

waardoord de kast een geheel vormt met het zwembad.

MODELO ATENAS



EEN  AFDEKK ING  VAN

HOGE  KWAL I TE I T

Alle afdekkingen worden namelijk

geproduceerd onder de strengste

kwaliteitseisen. Alle onderdelen zijn van

het roestvrijstaal type 316L, dat de hoogste

bestendigheid heeft tegen aantasting

door zout of chloor. Onze onderwater-

motoren zijn van uitzonderlijke kwaliteit

en kunnen tot op een grote diepte in het

water geïnstalleerd worden.

De lamellen bestaan uit PVC of

polycarbonaat (PC). Beide materialen zijn

Uv-bestendig. Omdat we de lamellen zelf

fabriceren, kunnen we de hoogste

kwaliteit garanderen.

Onze afdekkingen worden geproduceerd

in Spanje in Pedreguer (Comunidad

Valenciana), waardoor een snelle

distributie gerealiseerd kan worden van de

producten door heel Spanje, waaronder de

Canarische Eilanden en de Balearen. Het

transport in Spanje gebeurt in eigen

beheer en zorgt voor een tijdige en

probleemloze aflevering.

We produceren onze eigen afdekkingen,

waardoor we controle hebben over 

de kwaliteit en de afwerking. We kunnen

ons product aanpassen aan de 

individuele behoeften van de klant.


