Persiana automática de segurança

DIVER
Persiana submersa por medida para uma integração total
Piscina ≤ 6 x 12
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Slow Mode
Submersa

DIVER

O fruto da experiência para uma realização de excelência

DIVER é a persiana submersa concebida pelo nosso gabinete de estudos para se adaptar
especificamente ao seu projeto. Desejo estético, restrição de implantação, piscina atípica...
Estudamos e concebemos o DIVER que melhor lhe corresponde.
NOVO
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Garantia exclusiva Non’Co®

Materiais compósitos de alta tecnicidade oferecendo uma resistência
total ao fenómeno de corrosão. Garantia anticorrosão de 15 anos sobre
as estruturas. Exclusivo Abriblue.
NOVO

A aplicação dedicada permite-lhe encomendar
o sua persiana.

Solução económica

Duas motorizações possíveis: em caixa seca ou
submersa no eixo. Estudado por medida pelo
nosso gabinete de estudo.
5

Uma evaporação mínima. Um melhor equilíbrio
térmico para uma mais longa utilização da
piscina a baixo custo. Uma água mais limpa.
2

Manutenção fácil

O acesso à mecânica é simples após
desbloqueio dos estrados da cobertura da
persiana.

Prática e design

O conforto em total simplicidade com a caixa
de comando sem fio Abriblue.

Qualidade até ao último pormenor

Acabamento irrepreensível para as aletas
de lâminas perfiladas. As tampas soldadas
por ultrassom(2) proporcionam fiabilidade e
qualidade.
NOVO
Novas peças
incorroderáveis
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Estética

Colocada no fundo da piscina, pode ser
equipada de um revestimento 2 faces 3 ou
integrada na estrutura da piscina 4 .

- O apoio de viga dupla,
- As dobradiças de grade de feixe duplo.

ESTRADOS / PLACAS

Dim. piscina
Mecanismo

Motor

Estrados Madeira ou PVC
Cinza Galet, Cinza Claro, Sable,
Branco.

Lâminas PVC : Branco / Cinzaclaro / Cinza Galet / Sable / Azul /
Bicamada Azulada

Lâminas Policarbonato :
Bicamada Nacarada/ Bicamada
Azulada / Transparente Preto
/ Transparente / Negro Fumé /
Translúcido Azulado.

Ideal

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

Mecanismos de bloqueio manuais
adaptados às necessidades de
cada um:
- sistema Coverlock,
- dispositivo FEEX’O.

De acordo com as condições gerais de
garantia.
(2)
Por razões de fabricação, alguns tabuleiros
poderão ser acabados através do método
tradicional de colagem.
* P ara as lâminas, a mecânica e a motorização.
De acordo com as condições gerais de venda.
(1)

Motorização desembraiável
CORES

Opções disponíveis

Larga escolha de configurações

Controlável por
smartphone
1

6

Lâminas

garantia*

4

anos

De 2 x 2 m a 6 x 12 m
Submersa
24 volts em caixa seca com fins de curso / Alimentação à rede.
Suportam uma carga de 100 Kg / Alta resistência aos raios U.V.

MON-990-0835

15

6

Exemplo de configuração
com motorização em caixa
seca.

Placa de revestimento / Placa
a drapear

OPCIONAL
• Comutador de chave
remoto com fio. (1)
• Caixa de comando sem
fio.
• Aletas equipadas de
escovas. (2)
• Mecanismos de bloqueio.
: Coverlock e FEEX’O. (3)
• Antena para caixa de
comando sem fio.
• Comando à distância.

Distribuidor aconselhamento
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