AUTOMATISCHE ZWEMBADAFDEKKING

Aquadeck®
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Aquadeck®
Passie voor
afdeksystemen
Bij Aquadeck® is er een passie en liefde voor zwembaden
en afdekkingen. Dankzij dié ambitie zijn we al 20 jaar een
toonaangevende fabrikant van automatische afdeksystemen.
Aquadeck® is gevestigd in Budel (Nederland). Met zorg,
vakmanschap en een gezonde ambitie, produceren wij
in eigen huis lamellenafdekkingen van topkwaliteit. Onze
ingenieurs zijn altijd op zoek naar de beste & mooiste
materialen, ontwikkelen de slimste constructies en gebruiken
de veiligste componenten. Puur omdat enkel hét beste goed
genoeg is voor ons. De opgebouwde kennis en de jarenlange
ervaring zijn daarbij leidend. Maar innovatie is nooit eindig en
ook nooit klaar. Het kan altijd nóg beter, slimmer of mooier,
denken wij. Tevreden zijn we pas als jij dat bent…en blijft!

Meer info? www.aquadeck.nl

Jouw zwembadbouwer is onze vaste partner. Elke dag gaat hij en zijn
team aan de slag met onze producten. Samen met hen zoeken wij bij elk
project naar de ideale afdekking die perfect aansluit bij jouw wensen. Een
Aquadeck® is áltijd maatwerk: in vorm, kleur, materiaal, afmetingen en in-/
opbouwkeuze. Met enthousiast vakmanschap denken wij mee met jou
en jouw zwembadbouwer. Met onze slimme Aquadeck® OrdorTool wordt
jouw afdekking gedetailleerd geconfigureerd en na productie ook perfect
geïnstalleerd door de zwembadbouwer. Aquadeck® zorgt hierbij voor
installatiegemak, eventuele ondersteuning en uiteraard ook voor service na
installatie. Het resultaat? Perfect maatwerk met een snelle productietijd van 14
werkdagen. Dat is het begin van jouw garantie op heel veel jaren zwemplezier
en maximale tevredenheid.

Aquadeck® maakt deel uit van het internationale Pollet Pool Group die
behoort tot de Pollet Group. Pollet Pool Group richt zich met 8 Europese
distributiepunten & 2 fabrikanten (Aquadeck in Nederland & Niveko
in Tsjechië) op de markt van de professionele zwembadbouwer. Het
overkoepelende Pollet Group op haar beurt is actief in 3 sectoren: Water
(Pollet Water Group), Zwembad (Pollet Pool Group) en de Medische sector
(Pollet Medical Group). De groep heeft meer dan 40 bedrijven verspreid over
Europa, het Midden-Oosten & Afrika.

Meer info? www.polletpoolgroup.com

Voordelen van
een high-quality
Aquadeck®
Een automatische zwembadafdekking dient meerdere doelen:
veiligheid, functionaliteit, energiebesparing, design, gebruiksgemak....
en intelligentie. Elk aspect is voor Aquadeck® even belangrijk. Bij
een boek valt de cover meteen op. Dat geldt ook voor de cover van
het zwembad. Het is de eerste kennismaking en het roept direct een
gevoel op. Maar Aquadeck® gaat nog verder. Dankzij een Aquadeck®
zwembadafdekking kun je naast esthetiek, ook rekenen op een aantal
andere onderscheidende voordelen:

Design
Close to be perfect! Een gesloten Aquadeck® is
helemaal in harmonie met je zwembad en vormt
een prachtig plaatje in je tuin. Aquadeck® creëert
een strak en luxueus design. Voor elk project, voor
elke tuin, bestaat er een bijpassende Aquadeck®
afdekking. De lamellen gaan mooi op in het landschap
van je zwembad en tuin, want ze zijn verkrijgbaar
in verschillende kleuren. Naast de verschillende
kleuren kun je ook kiezen uit 2 soorten materialen: het
standaard materiaal PVC en Polycarbonaat (PC) voor
nog hogere kwaliteit en een langere levensduur en
fraaiere uitstraling.

Extra garantie op techniek:
Met Aquadeck® kies je voor topkwaliteit.
Uit overtuiging van onze kwaliteit, hanteren we zeer
ruime garantievoorwaarden. Wij bieden 4 jaar garantie
op techniek, 2 jaar op PVC lamellen en 5 jaar op
Polycarbonaat lamellen.

Anti-Alg
De tóp van onze lamellen, onze zelf ontwikkelde anti-alg lamel,
verstopt de algengroei niet, maar voorkómt deze juist. Door
de toepassing van een innovatieve sleuventechniek, ontstaat
verversing en doorstroming in de lamel met het zwembadwater.
Door de aanwezige desinfectie van het zwembad water, breken en
voeren we de algen af. Bij het openen en sluiten van de afdekking
stroomt water via de sleuven in een roterende beweging door de
koppelkamer van de lamel, elke keer weer. Het water tilt het vuil
en de algen op en voert het af. Een slimme oplossing die ervoor
zorgt dat onze anti-alg lamel zelfreinigend is.

Veiligheid
De veiligheid in en rond je zwembad is van essentieel
belang. Aquadeck® past een scala aan
veiligheidsvoorzieningen toe op het lamellensysteem.
Het driekamer compartiment verhoogt het
drijfvermogen van de lamellen. Een optionele
grijpbeugel direct onder de waterlijn, kan extra
veiligheid bieden. Bovendien kun je een Aquadeck®
afdekking ten allen tijde zowel mechanisch als elektrisch
openen en sluiten.

Solar Lamellen
Aquadeck® heeft een hoogwaardig assortiment solar
lamellen. Solar lamellen zijn erg populair. De
lamellen hebben een transparante bovenkant en
een hittebestendige zwarte onderlaag om optimaal
gebruik te maken van zonne-energie. Het resultaat?
Gratis verwarming van het zwembadwater en de solar
lamellen verlengen bovendien
het zwemseizoen.
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100% waterdichtheid
Een Aquadeck® vormt een elegant geheel met je
zwembad. Onze productie werkt met een
innovatief geautomatiseerd dubbel hechtingsproces
(ultrasoon lassen én afdichten met silicone kit).
Daarmee beperken we de relatieve luchtvochtigheid
in de lamellenkamers tot een minimum. Een garantie
op 100% waterdichtheid.

Create your
cover story
Aquadeck® staat voor een esthetisch optimaal
plaatje. Bij een prachtig zwembad, hoort
onlosmakelijk ook een fraaie afdekking. Je
afdekking vertelt iets over persoonlijkheid,
je smaak, matcht perfect met je zwembad
en geeft zo extra uitstraling aan je tuin. Een
plaatje dat verleidt. Close…to be perfect.
Aquadeck schrijft graag mee aan jouw verhaal.
Want elk project en elke cover is uniek in
onze ogen. De keuze van de lamellen en
het in- of opbouwsysteem, zijn bepalend
voor de uitstraling. Aquadeck® lamellen
zijn verkrijgbaar in 8 kleuren en 2 soorten
materialen: PVC en Polycarbonaat (PC).

Polycarbonaat
Polycarbonaat lamellen hebben een zeer hoge
slagvastheid en mede daardoor ook een langere
levensduur. Bij enkele PC-lamellen worden
solar cellen geïntegreerd. Op die manier wordt
zonne-energie omgezet in warmte en bespaar je
stevig op het energieverbruik van je zwembad.
Polycarbonaat is zeer hagelbestendig en heeft
een luxe uitstraling. De maximale breedte voor
een afdekking met polycarbonaat lamellen is 6
meter.

PC
Platinum Solar

Polycarbonaat (PC)
de allerhoogste
kwaliteit en
een lange levensduur
Hagelbestendig
Tot 6 meter breed
Hoogste kwaliteit
Lange levensduur
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Metallic Solar
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Transparant

PVC,
standaard
lamellen
Prijsgunstige keuze
Tot 7 meter breed
Duurzaam materiaal
Minder bestendig tegen hagelslag

PVC
Grijs

PVC
Solar

PVC
Transparant

PVC
Lamellen in PVC zijn minder duur dan
Polycarbonaat. Voor PVC lamellen
geldt een maximale breedte tot 7
meter breed. PVC is een duurzaam
materiaal, maar is aanzienlijk minder
bestendig tegen hagelslag.

PVC
Wit

Aquadeck®
A perfect fit.
A perfect cover!
Het privé zwembad is de afgelopen 10 jaar flink veranderd.
Ook Aquadeck® evolueert mee en biedt tal van oplossingen
voor elk project. Aquadeck® levert complete en automatische
afdeksystemen voor elk type zwembad. De afdekking
wegwerken in een nis? Of wegwerken beneden in het bad? Of
toch gewoon een oplossing bovengronds? Wij zorgen voor een
vernuftig systeem en ook altijd voor optimaal installatie- en
bedieningsgemak. Elke afdekking is ontwikkeld voor intensief
dagelijks gebruik en brengt je onberispelijke betrouwbaarheid.
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Aquadeck® is een topproduct: stijlvol, technologisch
hoogstaand en verhoogt de veiligheid voor de
omgeving. Dankzij een volautomatische Aquadeck®
afdekking wordt het zwembad goed afgeschermd
voor kinderen en huisdieren. Ook voor bladeren, vuil en
insecten vormt de afdekking een goede barrière. Bouw
je een nieuw zwembad, of renoveer je een bestaand
zwembad? Jouw professionele zwembadbouwer zorgt
samen met ons voor perfecte integratie dankzij diverse
inbouwmogelijkheden. We zetten de 7 opties voor jou
op een rij:
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In een nis

In de bodem

Achter het zwembad wordt een nis voorzien. De

De automatische afdekking wordt in de bodem van

afdekking zit netjes onzichtbaar weggewerkt maar

het zwembad weggewerkt en afgesloten met een klep.

deelt dezelfde water kwaliteit. Dankzij deze constructie

Ook hier blijft het zwembad daardoor volledig

kan je de volledige lengte van je zwembad benutten.

bruikbaar.
Onderwaterterras

In de wand

De afdekking wordt onderaan het zwembad

Een speciale PVC-plaat op het einde van het zwembad

gemonteerd en achter een afscheidingsmuur geplaatst

sluit de afdekking af. In de wand is een extra gleuf

samen met een RVS inlegbalk. De afscheiding

voorzien. Zo kan het vuil gemakkelijk weg en stapelt

wordt afgewerkt met tegels. Op die manier geniet

het zich niet op zoals in een gesloten omkasting. Ook

je van een ondiep terras, ideaal voor kinderen of als

hier gebruik je de volledige lengte van het zwembad.

ontspanningsruimte. De automatische afdekking
schuift netjes omhoog achter de afscheidingsmuur.

In bad
De afdekking wordt rechtstreeks in het bad
gemonteerd en blijft ook opgerold zichtbaar. Deze
constructie is vrij eenvoudig, maar wel functioneel.

Opbouw
De op maat gemaakte opbouwsystemen kunnen
naadloos in de omgeving van je zwembad weggewerkt

Op de bodem met een hoekkap
De afdekking wordt weggewerkt in een speciale

worden en zijn de eenvoudigste oplossing voor
bestaande baden.

hoekkap op de bodem. De kap klikt vast op een
voorgemonteerde RVS constructie en zorgt zo voor
extra veiligheid. Dankzij de uitsparing in de hoekkap is
er geen opstapeling van vuil.

Bekijk onze website voor meer
informatie: www.aquadeck.nl

Neem contact op met onze erkende dealers.
Aquadeck® werkt uitsluitend met
professionele zwembadbouwers in binnen- en
buitenland. Zij adviseren en denken met
jou mee naar de perfecte afdekking voor jouw
zwembad. Aquadeck®? Close... to be perfect!
www.aquadeck.nl

