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 ???למה צריך את זה

 .מסייע להגנה מפני נפילה למים•

 .'אבק וכד, שומר על ניקיון הבריכה מעלים•

 .חוקי עזר עירוניים•

 .מפחית אידוי. 1: מסייע לחיסכון •

 .מפחית בזבוז כימיקלים. 2                          

 .חוסך אנרגיה. 3                          

 .שומר על איכות המסננים. 4                          
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 ,UVמוגן , גוונים P90 NF- 308 4עמיד בתקן   - התריס•

  . אנודייזאלומיניום מצופה  –חיצוני . מוקצף, שנים 3אחריות                          

 .316נירוסטה  –פנימי                           

 

 

 .שנתיים אחריות NM, 500, 250, 120 :עוצמות מנוע  3    - הציר•

 ,  עשוי מפלסטיק וחומרים מרוכבים -מנוע חשמלי •

 .בוכנות  5, שנות אחריות  5                         

                           

 מנוע מים •

 

 מרכיבי הכיסוי
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 מרכיבי הכיסוי

 –תומכות חיצוני 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   316נירוסטה                                                 –תומכות פנימי 

 
 

 

 .פלסטיק דקורטיביחיפוי        , אנודייזפלדה מצופה 
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 מרכיבי הכיסוי

 –קופסת בקרה •

 

 

 

   -ציוד נילווה •

 

 316נירוסטה , אלומיניום מצופה
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 כיסוי מעל המים ידני

 .4X9מתאים לבריכות  •

 

 מנואלהי "ע וגילגולניתן לפריסה  •

 .י מברגה"עאו    

 

 ניתן להסבה  , מחיר: יתרונות  •

 .חשמלילמנוע   

 

 .  אופן השימוש: חסרונות  •
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 כיסוי עילי לבריכה עם מנוע חשמלי
 .'מ8או ברוחב של עד ' מ15מתאים לבריכות עד אורך של  •

 (.לפי גודל הכיסוי)מנועים בעוצמות שונות  3 •

 . מתאים לבריכות גדולות: יתרונות  •

 . לא מהווה יתרון תחרותי: חסרונות •
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על  –כיסוי עילי לבריכה עם מנוע חשמלי 

 מסילות
 .'מ5או ברוחב של עד ' מ11מתאים לבריכות עד אורך של  •

 .'מ3מסילות באורך של עד  •

 . מאפשר גמישות מול צורתיות של הבריכה ורצונות של לקוחות: יתרונות  •

 . אורך מסילות, כרגע רק אופציה חשמלית: חסרונות •
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על  –כיסוי עילי לבריכה עם מנוע חשמלי 

 מסילות

פלדה  –גשר 

 מצופה

  -מסילות 

 נרוסטה

 'מ5 –כבל 
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 כיסוי אוטומאטי חשמלי לבריכה מתחת למים

 .'מ8או ברוחב של עד ' מ20מתאים לבריכות עד אורך של  •

 .nm 500עד  120nm –מנועים בעלי עוצמות שונות מ  3 •

 . ניתן להתקנה בבריכה קיימת, ויזואליות מקסימאלית: יתרונות  •
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 כיסוי אוטומאטי חשמלי לבריכה מתחת למים
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 מנוע מים

 (.לחץ ביתי)bar 4 – 2.5, פועל באמצעות לחץ מים ביתי•

 

 .מנוע זהה לכיסוי מעל או מתחת למים•

 

 בוכנות רכובות על גל   5, (אין בעיות של קורוזיה)עשוי מחומרים פלסטיים •

 .אין בעיות איטום, שנים 5אחריות מנוע  -ארכובה •

 

 .AAסוללות  6אנרגיה מסופקת על ידי , אין צורך בחשמל•

 

 .הפעלה מהירה יותר בפריסה ובגלגול•

 

 (.ליטר 70עד )מונע בזבוז  –המים המשומשים חוזרים לבריכה •
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 כיסוי עילי לבריכה עם מנוע מים

 .'מ 5או ברוחב של עד ' מ14מתאים לבריכות עד אורך של   •

 .שנות אחריות 5, ייחודי, חדשני, ירוק: יתרונות  •

 .ברכות גדולות: חסרונות •
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 מערכת הפעלה מנוע מים


