Persiana automática de segurança

BANC SURF System

®

Móvel para uma grande adaptabilidade
Revestida
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Piscina ≤ 6 x 12
Fora de água

BANC SURF System®
A mobilidade para uma maior liberdade

Este sistema inovador liberta o espaço durante a utilização e a praia após a proteção da piscina.
BANC SURF System® permite cobrir as piscinas com formas ovais, poligonais, tipo feijão...
preservando ao mesmo tempo a estética da praia.
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Garantia exclusiva Non’Co®

Materiais compósitos de alta tecnicidade
oferecendo uma resistência total
ao fenómeno de corrosão. Garantia
anticorrosão de 5 anos sobre as estruturas.

anos

Adaptável

BANC Surf System adapta-se a quase
todas as piscinas existentes ou a construir. O
seu princípio inovador permite proporcionar
uma proteção eficaz às piscinas com formas
ovais, poligonais, tipo feijão...

Confortável e prática

3
2 2 modelos de acordo com a
configuração da piscina e a distância de
deslocamento necessário.
- Versão com fio,
- Versão Solar Energy. Ecológica: Alimentação
da persiana por painel fotovoltaico de alto
rendimento integrado numa travessa do banco.

Manipulação fácil por uma pessoa sozinha,
deslocamento manual. Equipada de fins de curso
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Orientação perfeita

Os carris permitem uma orientação perfeita da
persiana durante o seu deslocamento garantindo o
alinhamento do tabuleiro em relação à piscina.
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REVESTIMENTO
PVC Branco,
PVC Sable,
Madeira exótica
bruta.

Dim. piscina
Mecanismo
Motor
Tabuleiro

Possibilidade de cores personalizada.

Modelo
com fios

Mecanismos de bloqueio
manuais adaptados às
necessidades de cada um:
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- Sistema Coverlock;
- Dispositivo FEEX’O.

Qualidade até ao último pormenor

As aletas equipadas de escovas limitam a
passagem das impurezas na piscina e reduzem
a folga entre as escovas e a parede da piscina.

Mecanismo de bloqueio da persiana em
posição descanso por fivelas antielevação.

Lâminas PVC : Branco / Cinza-claro /
Cinza Galet / Sable / Azul / Bicamada
Azulada
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Opções disponíveis

Segurança

CORES
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DESLOCAÇÃO

Deslocamento
Alimentação
Lâminas

garantia*
De acordo com as condições gerais de
garantia.
* Para as lâminas e a mecânica e a
motorização de acordo com as condições
gerais de venda.
(1)

3

anos

De 2 x 2 m a 6 x 12 m
Fora de água / Revestido
24 volts no eixo do rolo com fins de curso
vivos
Ângulos
Raios de grandes dimensões
Ângulo cortado de grandes dimensões
Carril não encastrável (faixas existentes)
Rodinhas
Carril encastrável (mediante pedido)
Solar
Painel fotovoltaico integrado no chassi da mecânica
Energy
Com fios Terminal ligado à mecânica por um cabo trançado
Suportam uma carga de 100 Kg / Alta resistência aos raios U.V.

com cabo de
alimentação trançado
(limite o deslocamento
a 2,30 m).

Modelo Solar
Energy com painel

Lâminas Policarbonato : Bicamada
Nacarada/ Bicamada Azulada /
Transparente Preto / Transparente /
Negro Fumé / Translúcido Azulado.
Possibilidade de escolher outras cores
para as lâminas em policarbonato e PVC.
Estudo do seu projeto mediante pedido.

Terminal (para modelo com fio):
Branco / Sable / Cinza-claro

MON-990-0815
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Opções
disponíveis

O seu distribuidor de referência:

fotovoltaico.

OPCIONAL

• Lacagem da estrutura em Sable
• Carris adicionais (versão Solar Energy).
• Aletas equipadas de escovas.
• Mecanismos de bloqueio Coverlock e
FEEX’O.
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