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Descrierea de bază a acoperirii

Peretele din spate
nedemontabil dotat cu uşă glisantă

Profilele
dimensiunea 50 x 70 mm, aliaj AlMgSi, tratarea de suprafaţă  
DECOR LEMN, 4 profile portante pe un modul (2 pe lateralele 
modulului şi 2 de întărire pe centru) 

Uşi
uşi în peretele frontal şi din spate -  încuiabile,
cu sistem de fixare, în poziţia deschisă a uşii 
acoperirea trece peste orice obstacol

Şinele
distanţa axială 11 cm, formate din 
profile cu trei şine şi o şină, tratarea 
de suprafaţă Elox, contiune
-  pe toată lungimea acoperirii, 
posibilitatea achiziţionării 
prelungirii de şine, dotate cu piese 
opritoare

Peretele frontal
nedemontabil,
despărţit cu uşă 
orizontală şi uşă 
dublă pe balamale

Înălţimea profilelor inferioare de la sol
profilele orizontale ale peretelui frontal şi din spate 
la înălţimea de 12 cm de la sol. Spaţiul dintre profilul 
inferior şi sol asigură posibilitatea deplasării modulelor 
împreună cu peretele frontal sau din spate pe şine fără 
să lovească de rebordul piscinei. Spaţiul este acoperit 
cu folie protectoare care împiedică pierderile de 
căldură şi pătrunderea impurităţilor

Intrările din lateral
2 x în cel mai mare modul, 
încuiabile, dotate cu 
broască de siguranţă şi 
cheie

Materialul de acoperire
acoperişul - policarbonat celular cu o cameră, 
transparent de 10 mm cu protecţie UV.
Coeficientul de permeabilitate termică 
3,1 W/m2K. Acest material conţine tratarea de 
suprafaţă NO DROP, care împiedică formarea 
picăturilor de apă din umiditatea aerului pe 
suprafaţa din interior a acoperirii

Materialul de acoperire
pereţii laterali + pereţii frontali: sticlă 
organică transparentă
de 4 mm cu protecţie UV, coeficientul 
de transparenţă 92 %, coeficientul de 
permeabilitate termică 5,24 W/m2K

Materialul de acoperire a pereţilor laterali şi pereţilor frontali
sticlă organică de 4 mm 

Materialul de acoperire al acoperişului – policarbonat celular
transparent cu o cameră de 10 mm cu tratare NO DROP

Pin

Tratarea de suprafaţă al construcţiei

sausau

Nr. min. de persoane
necesar la descărcare

Livrarea în cutie
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Acoperirea pentru piscină  IDEALCOVER Casablanca este tipul acoperirii de lux . Forma arcuită 
a acoperişului îi asigură siguranţă şi rezistenţă iar pereţii verticali transparenţi permit circularea 
comodă sub toată acoperirea. Este soluţia ideală pentru locurile unde se cere utilizarea
la maxim a spaţiului şi confortului din interiorul acoperirii.

pereţii laterali şi frontali transparenţi 

deschidere orizontală 
în peretele frontal 

linii cu şine continue 

intrare din lateral în modulul 
cel mai mare  
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