
Poolöverdrag/poolskydd
Minskad energiförbrukning, mindre vattenavdunstning 
och ökad säkerhet
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Poolöverdrag/poolskydd
Enwa Bad & Spa leverar poolöverdrag/poolskydd för alla typer av simbassänger. 
Användningen av mycket bra material gör höljen slitstarka och hållbara.

Förlängd badsäsong
Det ger en förlängd badsäsong vid utomhuspoolen 
eftersom vattnet får ett isolerande poolöverdrag 
över sig. De första solstrålarna på våren och den 
sista solstrålarna på hösten blir indikatorer på när 
badsäsongen är över. Med en utomhuspool uppnår du 
också en stor förminskning av underhåll och städning.

Energiförlust genom avdunstning
Den största energiförlusten till en pool är avdunstning. 
Värmeförlusten vid avdunstning är nästan 600 gånger 
högre än den energi som krävs för att värma poolvattnet 
till 1 ° C. 
 
Ett värmeisolerande skydd ger energibesparingar på upp 
till 60%.

Överdrag - Isola från BAC Pool Systems

Isola flerskiktsarköverdrag består av tre lager som ger det enastående egenskaper.

Topp: förstärkt tyg, extremt rivresistent PE-plåtskydd av UV-beständigt material
Mittzon: pyramidformat isolerande skum
Undersidan: nötningsbeständig, kemisk och mikrobeständig polyetenplåt som ångspärr och 
skydd för isolerande skum

Tack vare sin design uppnår Isola det bästa K-värdet för ett värmeisolerande lock och har använts 
med stor framgång i kommunala pooler i många år. 

Locket rullas upp och förlängs till poolen med hjälp av en upprullningsmekanism. Isola består av 
en storlek på 12,5 x 50 m. Beroende på lokala klimatförhållanden är en längsgående vindsäker-
hetssats installerad i däcket. Finns i blått eller grått.

Enligt dina krav kan BAC förse dig med olika upprullningssystem. Oavsett om det är manuellt eller elek-
triskt, garanterar den lätta vikten på! Sola -överdraget enkel användning i båda utförandena och under-
lättar förflyttning när du öppnar och stänger poolen.
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Lamellöverdrag från BAC Pool Systems

Dessa lamellöverdrag ger högsta komfort och kan stängas eller öppnas, snabbt och enkelt, med ett knapp-
tryck. Detta gör att du kan stänga poolen även för korta perioder och därför spara värdefull energi. Samti-
digt kan poolen också öppnas snabbt för spontan användning. 

När poolen är öppen rullas locket upp för att spara utrymme och, beroende på utformningen av upprull-
ningsmekanismen, ligger det över eller under vattenytan.

Roll upp system - Ronda II från BAC Pool Systems

Ronda II, stationary, hand crank

Ronda II, mobile, hand crank

Ronda II, mobile, electric

Formad däckmonterad upprullningsmekanism monterad på poolkanten och som gör att simhöl-
jet enkelt kan öppnas och stängas. Ronda levereras antingen med en manuell (vevhandtag) eller 
elektrisk drivning.

Sidopanelerna är tillverkade av elektropolerat rostfritt stål, vilket gör dem särskilt lätta att rengöra 
och motståndskraftiga mot miljöfaktorer.

Mångsidig användning, antingen som ett stationärt eller mobilt system med antingen ett perma-
nent installerat skensystem eller fritt rörliga hjul.

Den mobila RONDA II-upprullningsmekanismen är utrustad med en bottenlåsning som låser upp-
rullningsmekanismen i rätt läge

Maximal täckning mått L X B (15 m x 6 m)
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Av643, stationary, electric
Av643, mobile, electric,
electric driving

Roll upp system - Av643 från BAC Pool Systems

Denna upprullningsmekanism kan användas stationär och mobil upp till en poolstorlek på 50 m.

Den mobila upprullningsmekanismen skjuts bort från poolkanten med hjälp av svängbara golvskenor.

Omplacering utförs antingen manuellt eller elektriskt, beroende på kravet.

För att tillhandahålla den omplacerade upprullningsmekanismen erbjuder vi också olika depåversioner (bekläd-
nader).

Upprullningsmekanismerna är tillverkade av högkvalitativt elektropolerat rostfritt stål.

Roll-up-mekanismer erbjuds också i specialversioner, beroende på strukturella krav.

Roll upp system - Lyftplattform från BAC Pool Systems

Lyftplattformen med bärande brunnslock och integrerad upprullningsmekanism är nedsänkt under 
vattenytan i golvet, bakom poolen under badningen.

När du täcker poolen lyfts lyftplattformen hydrauliskt och locket rullas ut elektriskt och dras över 
vattnet.

Integrering av det bärande brunnskyddet med startblocken är en speciell egenskap.
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Lamellskydd - EcoTop ovanmark från POOLTIME

EcoTop Ovanmark lamelltäckning är en smidigt och pålitlig lamelltäckning. Man manövrerar lamelltäckningen 
med hjälp av en nyckel. Solceller finns som tillval.

Finns 3m, 3.5m, 4m, 4.5m och 5m bredd

Beskrivning

EcoTop Ovanmarks lamelltäckning med 60x14mm lameller
• Vit aluminiumanordning
• Vita PVC lameller 60x14mm
• Inbyggd motor
• Axlar byggda av eloxerade aluminium

Lamellskydd - AquaTop ovanmark från POOLTIME

Aquatop lamelltäckning är en lamelltäckning av rostfritt stål.

Finns 3.5m, 4m, 4.5m och 5m bredd

Beskrivning

AquaTop Ovanmarks lamelltäckning med 60x14mm lameller

• Rostfri anordning
• Vita PVC lameller 60x14mm
• Extern motor -24V
• Elektroniskt programmerbara slutpositioner

Lamellskydd - TopMoov ovanmark från POOLTIME

TopMoov är en lyxig variant av lamelltäckning där man kan skjuta bort lamelltäckningen från poolområdet på 
skenor. TopMoov även upp med hjälpa av solceller.

Finns 3.5m, 4m, 4.5m och 5m bredd

Beskrivning

TopMoov Ovanmarks lamelltäckning med 60x14mm lameller

• Flyttbar på skenor
• Solcellsdriven
• Aluminium anordning där kunden väljer färgen enligt RAL skalan
• Träbänk (IPE)
• Vita PVC lameller 60x14mm
• Inbyggd motor med mekaniska slutpositioner
• Axlar byggda av eloxerade aluminium

Lamellskydd - Aquatop nersänkt 400 från POOLTIME

Aquatop nersänkta lamelltäckning passar för de som vill gömma lamelltäckningen precis under vattenlinjen, 
exempelvis bakom poolen.

Finns 3m, 3.5m, 4m, 4.5m och 5m bredd

Beskrivning

AquaTop Nersänkt 400 lamelltäckning med extern motor och 60x14mm lameller

• För montering i separat låda bakom poolen
• Axeln monteras max. 400mm under vattenlinjen
• Vita PVC lameller 60x14mm
• Extern motor -24V
• Elektroniskt programmerbara slutpositioner
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Lamellskydd - Aquatop nersänkt 800 från POOLTIME

Aquatop Nersänkt 800 passar alla som vill bygga in lamelltäckningen i poolen, antingen genom att sänka ner 
till botten eller bygga in den i väggen.

Finns 3m, 3.5m, 4m, 4.5m och 5m bredd

Beskrivning

AquaTop Nersänkt 800 lamelltäckning med extern motor och 60x14mm lameller

• För montering i separat låda bakom poolen
• Axeln monteras max. 800mm under vattenlinjen
• Vita PVC lameller 60x14mm
• Extern motor -24V (eller inbyggd scuba motor finns som tillval)
• Elektroniskt programmerbara slutpositioner
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Enwa Water Technology AB
Division Bad & Spa

Importgatan 21
422 46 Hisings Backa

Sverige
Tel: +46 31 742 92 50

info@enwa.com
enwa.se


