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– tratarea de suprafaţă a construcţiei
vopsea albă

– construcţia din aliaj nobil de aluminiu AlMgSi
– profile întărite 60 × 50 mm
– glisarea fără şine
– peretele frontal şi din spate

demontabil - despărţit

– uşă în peretele frontal şi din spate
(sistem uşă dublă glisantă)

– pereţii laterali şi frontali din sticlă organică 
transparentă de 4 mm

– acoperişul din policarbonat celular cu
o cameră - transparent K = 3,3 W/m2K
cu tratare NO DROP

CARACTERISTICI

KLASIK NO-LINE-A     
Lăţimea exterioară a acoperirii 590 cm
Lăţimea interioară a acoperirii 486 cm
Lungimea exterioară a acoperirii 1 046 cm
Înălţimea exterioară a acoperirii 130 cm

Timpul necesar pentru montaj: cca 6 ore/2 persoane
Dimensiunile întregului ambalaj: 605 × 60 × 220 cm
Greutatea întregului ambalaj: 1 000 kg

Potrivită îndeosebi pentru piscinele cu dimensiunea 
460 x 860 cm, cu rebordul inclus.

5 module

Lăţimea exterioară a acoperirii 715 cm
Lăţimea interioară a acoperirii 585 cm
Lungimea exterioară a acoperirii 1 254 cm
Înălţimea exterioară a acoperirii 150 cm

KLASIK NO-LINE-B

Timpul necesar pentru montaj: cca 8 ore/2 persoane
Dimensiunile întregului ambalaj: 725 × 60 × 220 cm
Greutatea întregului ambalaj: 1 300 kg

Potrivită îndeosebi pentru piscinele cu dimensiunea
560 x 1 060 cm, cu rebordul inclus.

6 module

Dimensiunea maximă
a suprafeţei acoperite

468 x 1045 cm

Dimensiunea exterioară a acoperirii 603 x 1 078 cm
Dimensiunea maximă a suprafeţei acoperite

Dimensiunea maximă
a suprafeţei acoperite

567 x 1250 cm

Dimensiunea exterioară a acoperirii 728 x 1 286 cm
Dimensiunea maximă a suprafeţei acoperite
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Descrierea de bază a acoperirii

Peretele din spate
demontabil, compus din două părţi, 
se demontează cu ajutorul şuruburilor de fixare, 
dotat cu mânere  şi roţi pentru deplasare pentru
o uşoară manipulare cu peretele, sistem de fixare

Profilele
dimensiunea profilelor 60 x 50 mm, aliaj AlMgSi, tratarea de 
suprafaţă VOPSEA ALBĂ, 2 profile portante pe fiecare modul

Uşi
uşă în peretele frontal şi din spate pe axa longitudinală a 
acoperirii, încuiabile, permit trecerea acoperirii peste obstacole, 
în pincipiu se deschid segmenţii peretelui înspre lateral

Şinele
nu are, acoperirea gliseză fără şine, posibilitatea 
deplasării în afara spaţiului piscinei

Peretele frontal
demontabil, compus din două părţi, se demontează cu ajutorul 
şuruburilor de fixare, pe acest perete sunt montate mânere şi 
roţi pentru o uşoară manipulare cu acoperireaMaterialul de acoperire 

acoperişul: policarbonat celular cu o cameră de 8 mm 
cu protecţie UV. Coeficientul de permeabilitate termică
K = 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

Înălţimea profilelor inferioare de la sol
profilele orizontale ale peretelui frontal şi din spate la înălţimea 
de 9,5 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
pereţii laterali + pereţii frontali: 
sticlă organică transparentă
de 4 mm , coeficientul de 
permeabilitate termică
5,24 W/m2K cu protecţie UV

Vopsea Albă

Materialul de acoperire al acoperişului – policarbonat celular
transparent cu o cameră de 8 mm cu tratare NO DROP

Materialul de acoperire al pereţilor laterali şi pereţilor frontali
sticlă organică de 4 mm NO - BOX

Tratarea de suprafaţă al construcţiei

sausau

Nr. min. de persoane
necesar la descărcare

Livrarea în cutie
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Acoperirea pentru piscină  IDEALCOVER Klasik No-Line este un produs elegant ale cărui avantaje 
sunt posibiliatea deplasării modulelor individuale fără folosirea şinelor şi sticla organică 
transparentă de 4 mm pe pereţii laterali şi frontali cu menţinerea înălţimii minime a acoperirii. 
Îndeplineşte aşadar pretenţiile mărite ale utilizatorilor asupra nivelului estetic şi de utilizare al 
piscinei. 

Sticlă organică transparentă de 4 mm
pe pereţii laterali şi frontali

Glisarea fără şine 

Posibilitatea deplasării 
în afara spaţiului piscinei  

Peretele din faţă suspendat  
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