
Beveiligingssysteem voor wandbevestiging Beveiligingssysteem voor betonbevestiging

Veiligheidsriemen

ABS-systemen

Grijs  Wit Zand Medium grijs

INOX-systeem
Ring van 316 L INOX + riem van PVC in dezelfde kleur als de lamel

Hoek uitsnijding Vorm uitsnijding

DE AFWERKINGEN VAN DE 
AFDEKKING EN DE TRAPPEN

Voor wand- of betonbevestiging

Een lussysteem met stoffen riem

Witte stof +  
witte lus van PVC

Lamellen zijn een onmisbaar 
bestanddeel van de 
bovengrondse automatische 
afdekking. Ze moeten conform 
aan de norm zijn maar ook 
stijlvol & duurzaam.

PVC-lamellen garanderen :

  Een conformiteit aan de norm,

  Een perfecte weerstand tegen 
UV-stralen en schokken,

  Een gestroomlijnd lamelprofiel 
en een breed assortiment 
aan kleuren, passend bij elke 
omgeving,

  Een uitstekende drijfbaarheid 
en waterdichtheid dankzij de 
gelaste doppen,

  Een garantie van 3 jaar op de 
waterdichtheid,

  Een compatibiliteit met 
zoutelektrolyse,

  Een afsnijding voor alle 
configuraties zwembaden.

Medium grijs

Eerste lamel met geleidingswieltje 
voor een perfect oprollen op de as

Wit

Grijs

Zand

Vormen

Trapezium 

Rechte trapRomaanse trap

Trap met vrije vorm
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DE LAMELLEN
VOOR DE AUTOMATISCHE
AFDEKKING

DE BEVEILIGINGS-  
SYSTEMEN
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SVELTÉA, DE BESTANDDELEN :

www.astralpool.com

G E A U T O M I S E E R D E  B O V E N G R O N D S E  Z W E M B A D A F D E K K I N G 

SVELTÉA

 Gestroomlijnde afwerking met een modern design 

 Een collectie bestaande uit 4 kleuren

 Nauwelijks belemmerend

 Made in France

www.astralpool.com

OPTIE  
OVERWINTERINGSZEIL
VOOR AUTOMATISCHE 
AFDEKKING
Het zeil voor automatische afdekkingen is 
een zuinige oplossing om de lamellen in de 
winter te beschermen en het zwembad in de 
lente veel gemakkelijker en sneller te kunnen 
openen door te voorkomen dat bladvuil, 
dennennaalden of andere ongewenste 
vlekken de afdekking aantasten. Zeer 
lichtgrijs zeil, bevestigd aan de 4 hoeken van 
het zwembad.



G E AU TO M I S E E R D E  B OV E N G R O N D S E  Z W E M B A DA F D E K K I N G G E AU TO M I S E E R D E  B OV E N G R O N D S E  Z W E M B A DA F D E K K I N G

www.astralpool.com www.astralpool.com

DESIGN EN  
VERVAARDIGING
MADE IN FRANCE 

De oprolas met een diameter 
van 146 mm is gemaakt van 
geanodiseerd aluminium. 
De gekleurde band op de 
poot is van aluminium met 
poedercoating. De rest van de 
poot is van ASA, een polymeer 
dat bijzonder goed bestand is 
tegen weersomstandigheden 
en UV-stralen. 4 trendy kleuren 

zijn beschikbaar voor een perfecte combinatie met het witte kader : 
Antraciet, Lichtgrijs, Turquoise en Wit.
En voor nog meer harmonie, zijn de inox veiligheidsriemen passend 
bij de kleur van de PVC-lamellen.

*  Belangrijk:  een beveiligingsafdekking is geen vervanging voor gezond verstand 
en individuele verantwoordelijkheid. Het is evenmin een vervanging voor de 
waakzaamheid van ouders en/of verantwoordelijke volwassenen , die de essentiële 
factor blijft voor de bescherming van met name jonge kinderen.

GEGARANDEERD VEILIG
De automatische afdekking SVELTEA garandeert een optimale beveiliging van het zwembad. Conform aan de norm  NF P90-308 naar gelang het 
gekozen beveiligingssysteem :
  INOX beveiligingssysteem, de afdekking is conform als, en alleen als de binnenbreedte van het zwembad groter of gelijk is aan 2,30 m
  ABS beveiligingssysteem,  de afdekking is conform als, en alleen als de binnenbreedte van het zwembad groter of gelijk is aan 2 m

Ultra resistente flenzen voor muur- of betonbevestiging sluiten het zwembad en zorgen voor een uitstekende beveiliging. Eenmaal gesloten 
is toegang tot het water onmogelijk*.

Als de afdekking SVELTEA gesloten is, heeft vuil van buitenaf, zoals bladvuil, pollen, stof..., geen toegang meer tot het zwembadwater. 

Ten slotte garandeert SVELTEA tevens een thermische barrière : minder verdamping en warmteverlies.

Eenvoudig te gebruiken : 
Dankzij de buismotor in de 
oprolas en met een eenvoudige 
draai aan de sleutel of vanaf uw 
SmartPhone via de App Cover 
Connect (optie), kan de afdekking 
in een handomdraai worden  
op- en uitgerold.

Ontkoppelbare motor: voor meer gemoedsrust & om het 
zwembad manueel te beveiligen bij langdurige stroomuitval of een 
andere mogelijke storing.

Gemoedsrust: Sveltéa is standaard voorzien van een eindstop. 
Zodra de sluiting is ingeschakeld, stopt de afdekking automatisch 
aan het einde van het zwembad. 

Perfect aangepast aan de ontwikkelingen op de markt : voor 
gebruikers die hebben gekozen voor waterbehandeling met een 
zoutelektrolyser, is een elektrolysecontact optioneel beschikbaar. 
De chloorproductie van de elektrolyser wordt beheerd volgens 
de door u instelde waardes, afhankelijk van of de automatische 
afdekking open of dicht is.

TECHNISCHE EN PRAKTISCHE 
VOORDELEN MADE IN

FRANCE

Waarom kiezen voor de Geautomatiseerde Afdekking SVELTÉA De Geautomatiseerde Afdekking SVELTEA is UNIEK

Draadloze murale 
beheersunit (optie)

Bluetooth
Receiver
ingebouwd in 
de poot  
(optie)

Sleutelhanger-
afstandsbediening 
(optie) 
Niet-conform aan de norm 
NF P90-308

Smartphone  
applicatie

SVELTÉA
Motor:
Ontkoppelbare buismotor

Binnenafmeting zwembad :
5 x 10 m maxi

Gemotoriseerd  
oprolsysteem : 
MET Eindstop
OPTIE Elektrolysecontact

Poten :

DE  COVER CONNECT  
APPLICATIE (OPTIE)
De Bluetooth receiver is in de poot ingebouwd en onzichtbaar 
voor het blote oog.
De applicatie staat toe om de afdekking eenvoudig te openen 
& te sluiten. Om conform te blijven aan de norm NF P90-308, 
is het noodzakelijk dat de gebruiker dichtbij het zwembad is. 
Na een snelle koppelprocedure, is de verbinding 
automatisch en dat voor meerdere smartphones.
Beschikbaar via Android & iOS in 8 talen.
Optioneel ; het is mogelijk om een draadloze murale 
beheersunit toe te voegen voor meer veelzijdigheid & 
comfort. 
Tevens optioneel : een sleutelhangerafstandsbediening is 
beschikbaar (niet-conform aan de norm NF P90-308)

OPTIE

Wit / Wit  Wit /  Antraciet  Wit / Lichtgrijs Wit / Turquoise


