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NEW!

KLASIK EXCELLENCE-A     
Lăţimea exterioară a acoperirii 360 cm
Lăţimea interioară a acoperirii 332 cm
Lungimea exterioară a acoperirii 641 cm
Înălţimea exterioară a acoperirii 105 cm

Timpul necesar pentru montaj:  cca 2 ore/2 persoane
Dimensiunile întregului ambalaj: 369x 41 x 162 cm
Greutatea întregului ambalaj: 320 kg

3 module

Lăţimea exterioară a acoperirii 470 cm
Lăţimea interioară a acoperirii 428 cm
Lungimea exterioară a acoperirii 852 cm
Înălţimea exterioară a acoperirii 155 cm

KLASIK EXCELLENCE-B

Timpul necesar pentru montaj:  cca 3 ore/2 persoane
Dimensiunile întregului ambalaj: 480 x 42 x 210 cm
Greutatea întregului ambalaj: 520 kg

4 module

Lăţimea exterioară a acoperirii 570 cm
Lăţimea interioară a acoperirii 514 cm
Lungimea exterioară a acoperirii 1 063 cm
Înălţimea exterioară a acoperirii 185 cm

KLASIK EXCELLENCE-C

Timpul necesar pentru montaj:  cca 6 ore/2 persoane
Dimensiunile întregului ambalaj: 590 x 59 x 200 cm
Greutatea întregului ambalaj: 770 kg

5 module

Dimensiunea maximă
a suprafeţei acoperite

305 x 633 cm

Dimensiunea exterioară a acoperirii 365 x 646 cm
Dimensiunea maximă a suprafeţei acoperite

Dimensiunea maximă
a suprafeţei acoperite

401 x 844 cm

Dimensiunea exterioară a acoperirii 475 x 857 cm
Dimensiunea maximă a suprafeţei acoperite

Dimensiunea exterioară a acoperirii 575 x 1 068 cm
Dimensiunea maximă a suprafeţei acoperite

Dimensiunea maximă
a suprafeţei acoperite

487 x 1055 cm

PRODUCŢIA DE SERIE

– tratarea de suprafaţă a construcţiei  DECOR  
LEMN

– şine extrajoase ELEGANCE, tratate cu ELOX
– construcţia din aliaj nobil de aluminiu AlMgSi
– 3 profile portante pe un modul
– peretele frontal demontabil din policarbonat
– uşă cu balamale pe dreapta în peretele frontal
– uşă din lateral în modulul cel mai mare

– distanţa axială a şinelor 70 mm
– dimensiunea profilelor 35 × 50 mm
– materialul de acoperire

1/3 acoperişul  - policarbonat celular  
transparent K = 3,3 W/m2 K cu
tratare NO DROP

– materialul de acoperire  2/3 pereţii laterali
şi frontali – sticlă organică  4 mm

CARACTERISTICI

TRATAMENTUL DE SUPRAFAŢĂ ELOX
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Descrierea de bază a acoperirii

Peretele din spate
sticlă organică de 4 mm nedemontabil 
dotat cu ştifturi de fixare pentru 
asigurarea stabilităţii

Profilele
dimensiunea profilelor 35 x 50 mm, aliaj AlMgSi, tratarea
de suprafaţă DECOR LEMN nuanţa pin, 3 profile portante
pe modul (2 pe marginile modulului şi 1 de întărire pe centru)

Uşa
uşă în peretele frontal pe axa lungitudinală a acoperirii, lăţimea 
liberă 80 cm, cu balamale pe dreapta, încuiabilă cu broască de 
siguranţă şi dispozitiv de siguranţă împotriva accesului copiilor. 
În poziţia deschisă uşa trece peste obstacol

Şinele  
şine extrajoase ELEGANCE distanţa axială 
7 cm, formate din profile cu trei şine 
si două şine, tratamentul de suprafaţă 
ELOX, şine continue pe toată lungimea 
acoperirii, posibilitatea achiziţionării 
prelungirii de şine, în capăt cu piesă 
opritoare

Peretele frontal  
demontabil – dotat cu mânere, pentru 
o uşoară manipulare a acoperirii. Parte 
componentă sunt ştifturile de fixare (2x) 
pentru asigurarea stabilităţii

Înălţimea profilelor inferioare de la sol
profilele orizontale ale peretelui frontal şi din spate la înălţimea 
de 10 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

Materialul de acoperire
1/3 a acoperirii este vitrată cu policarbonat celular transparent 
cu o cameră,  cu grosimea de 8 mm şi protecţie UV. Coeficientul 
de permeabilitate termică -  3,3 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 al acoperişului – policarbonat celular
transparent cu o cameră de 8 mm cu tratare NO DROP

Intrarea din lateral  
în cel mai mare modul, dotată cu 
broască de siguranţă şi cheie

Materialul de acoperire 
pe 2/3 din acoperire, lateralele şi pereţii frontali – 
sticlă organică 4 mm cu protecţie UV, coeficientul 
de permeabilitate termică 5,24 W/m2K

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

sausau

Nr. min. de persoane
necesar la descărcare

Livrarea în cutie

Tratarea de suprafaţă al construcţiei

ELOX

Pin
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Klasik Excellence

Klasik EXCELLENCE este un nou tip de acoperire pentru piscină din preferata serie Klasik. 
Această acoperire este construită în aşa fel încât să reziste celor mai exesive condiţii climatice. 
Se remarcă îndeosebi prin execuţia sa de lux. Din dotarea standard al acestui model fac parte: 
tratarea de suprafaţă a profilelor în nuanţa DECOR LEMN, linii cu şine extrajoase ELEGANCE, 
două intrări în acoperire şi altele.

intrare din lateral 
în primul modul

uşă cu balamale pe dreapta 
în peretele frontal

peretele frontal demontabil 

şine extrajoase Elegance 
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