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Covrex® Pool Protection: Belgische know-how wereldwijd

Covrex® Pool Protection is een Belgische firma gespecialiseerd
in de productie van lamellenafdekkingen voor zwembaden
en de bijhorende aandrijfsystemen. We zijn de enige firma
wereldwijd met een patent op volgeschuimde lamellen met
flexibele verbindingen.
Door de afwezigheid van een kwalitatieve zwembadafdekking
op de markt, hebben onze ingenieurs een volledig nieuw
concept bedacht. Hun vindingrijkheid en innovatie leidden
uiteindelijk tot de Covrex® Classic, een gepatenteerde,
volgeschuimde lamel met flexibele verbindingen. Het design
maakt dit de best geïsoleerde afdekking op de markt met
een uitzonderlijke duurzaamheid.
Vandaag is de snelle groei van Covrex® het bewijs van de
hoge kwaliteit van onze afdekkingen, maar ook van hoe
innovaties de groeiende vraag naar efficiënte, duurzame en
ecologische producten kunnen beantwoorden.
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Onze fabriek is uitgerust met een lasersnijmachine en las- en
plooibanken om het systeem dat voor uw zwembad geschikt
is te ontwikkelen. Al onze systemen worden met het beste
soort inox geproduceerd: 316L.

GEMAK

Covrex® Classic, het gepatenteerde zwembadrolluik

Covrex® Solar, resistent en efficiënt

Ons iconische product, de Covrex® Classic, is wereldwijd het enige gepatenteerde volle rolluik met flexibele verbindingen.
Het is uw beste keuze voor veiligheid en isolatie samen met nog een aantal andere voordelen vergeleken met holle lamellen:

Afdekkingen in polycarbonaat winnen aan populariteit door hun duurzaamheid en slagvastheid. Covrex® geeft de toon
aan wat de opwarmende lamellen betreft met de Covrex® Solar in polycarbonaat. Onze Covrex® Solar zorgt voor een
aanzienlijke besparing bij het opwarmen van het water, het gebruik van chemische producten en het onderhoud.

MAXIMALE VEILIGHEID
Covrex® Classic voldoet aan de Franse veiligheidsnorm NF P90-308 en
is 7x sterker dan de gevraagde minimum sterkte.

VOORKOMT ALGENVORMING
Gecoëxtrudeerd in één stuk met een gladde afwerking en flexibele
verbinding in plaats van een traditionele scharnier.

BESTE ISOLATIECOËFFICIËNT
De volgeschuimde afdekking biedt u de beste isolatie gedurende de
volledige levensduur van de afdekking. U kunt langer van uw zwembad
genieten en u vermindert het warmteverlies tijdens koelere dagen en
nachten.

GARANTIE
5 jaar garantie op de functionaliteit van de afdekking, inclusief hagel.

BESTAND TEGEN HAGEL EN EXTREME TEMPERATUREN
Weerstaat temperaturen van -20°C tot 70°C

Het ultieme doel van de Covrex® Solar is uw zwembad op te warmen met de zonnestralen. Deze warmen de
afdekking op en door warmtegeleiding wordt de warmte aan het water overgedragen*.

KLEINSTE OPROLDIAMETER
Het weloverwogen design zorgt voor een tot wel 50% kleinere
oproldiameter dan traditionele afdekkingen, zodat u meer zwemruimte
overhoudt om van te genieten.

Covrex® Solar Alu
Onzichtbare condensatie

Covrex® Classic is beschikbaar in 4 standaardkleuren

Covrex® Solar Clear
De beste opwarming

Covrex® Solar Blue
Diepzeeblauw effect

*Een externe warmtebron is noodzakelijk wanneer u uw zwembad tot 28°C of meer wil opwarmen.

Covrex® crème wit
Wit wordt vaak voor binnenbaden
gebruikt. Het is crèmekleurig zodat
stof zo goed als onzichtbaar wordt
op de afdekking

Covrex® silex grijs

Covrex® hemelsblauw

Covrex® staalgrijs

Silex grijs is perfect voor buitenbaden want het verhult stof en vuil dat
na slecht weer achterblijft.

Deze kleur staat uitstekend
in klassieke tuinen.

Dit is een sobere kleur die het best
combineert met een moderne,
strakke omgeving.

en
ti-alg profiel
An
Grote verwarmende oppervlakte

16x

sterker

in

Holle lamel na de hagelbestendigheidstest* (links)
en Covrex® Classic lamel na dezelfde test (rechts).
* T est uitgevoerd door een extern laboratorium

Beperkte waterverdamping

Polycarbonaat

De Covrex® aandrijfsystemen
Opbouwsystemen

Terrassystemen

Onderwatersystemen

Standaard opbouw

Standaard inbouw

Plage in PVC

✓✓ Geen verlies van zwemruimte
✓✓ Makkelijk te installeren
en onderhouden

✓✓ Minimaal verlies van zwemruimte
(50cm voor een bad van 12m lang)
✓✓ Er worden geen gaten in de
zwembadwanden geboord
✓✓ Kan bovenaan afgewerkt worden met hout of
tegels naar keuze.

✓✓ Voor baden met een tussenwand
✓✓ Diepte van de plage hangt af
van de tussenwand
✓✓ Onderwater relaxzone
✓✓ PVC panelen kunnen bekleed worden

Opbouw voor omkasting

Overloopskimmer

Muurnis

✓✓ Geen verlies van zwemruimte
✓✓ Zitbank
✓✓ Houten omkasting is zelf te kiezen

✓✓ Geïntegreerde skimmer in het afdeksysteem
✓✓ Hoge waterstand
✓✓ Kan bovenaan afgewerkt worden met
hout of tegels naar keuze.

✓✓ Met PVC frontpanelen
✓✓ Geen verlies van zwemruimte
✓✓ Nagenoeg onzichtbaar systeem.

Covrex® Pearl,
de ultieme,
transparante afdekking

Met dezelfde structuur als de Covrex® Solar lamellen definieert de Pearl zichzelf door zijn glasheldere transparantie. Pearl vindt zijn naam in de
reflectie van het licht, waarmee het een ultra-heldere, parelachtige look krijgt. De afdekking is gemaakt uit polycarbonaat en laat u toe van uw zwembadverlichting te genieten, terwijl u ook van de andere voordelen van de Covrex® afdekking profiteert: isolatie, veiligheid en minder waterverdamping.

As en balk

Bodembak in PVC

✓✓ Eenvoudige oplossing
✓✓ Afgedekt met hout

✓✓ Geen tussenwand nodig
✓✓ Diepte van de plage vrij te kiezen
✓✓ Onderwater relaxzone
✓✓ PVC panelen kunnen bekleed worden

Aanpasbare driehoeken
✓✓ Kan in bijna elk bad geïnstalleerd worden
✓✓ Kan met hout of tegels afgewerkt worden
✓✓ Niet geschikt voor baden met prefab liners

ULTIEME TRANSPARANTIE
Covrex® Pearl is een lamel gemaakt uit polycarbonaat door
monoëxtrusie en ze is volledig transparant, zowel aan de boven- als de
onderzijde. Net omdat ze doorzichtig is, kun u van uw zwembad en van
uw spots genieten zelfs wanneer de afdekking gesloten is. Een verlicht
zwembad brengt een magisch gevoel teweeg, dat slechts weinigen
beleven omdat ze de voorkeur geven aan minder warmteverlies en
waterverdamping. Dit dilemma is nu opgelost met de Covrex® Pearl.
U kunt naar hartenlust van uw LED-spots genieten zonder bang te zijn
voor een al te groot warmteverlies.

ANTI-ALGEN EN ONDERHOUD
Net zoals de Covrex® Solar is ook de Covrex® Pearl uitgerust met
een anti-algenstructuur, rechtstreeks in het profiel geïntegreerd
tijdens het extrusieproces. Door deze structuur blijft het water in de
scharnierkamer in beweging zodat algen zich minder goed kunnen
vasthechten. Dit vertraagt de algengroei. Het onderhoud wordt verder
vereenvoudigd doordat de afdekking met de hogedrukreiniger gereinigd
kan worden, weliswaar van op een afstand van 50cm.
100% POLYCARBONAAT ANTI-UV
De elegantie van de Covrex® Pearl gaat hand in hand met haar
duurzaamheid. De lamellen zijn gemaakt uit het beste polycarbonaat
om een maximale levensduur te bekomen. Of u nu de Covrex® Pearl op
een binnen- of buitenbad legt, de lamellen zijn steeds voorzien van een
anti-UV beschermlaag, die eveneens transparant is.
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