
Persiana automática de segurança 

IMM’Ax
Segura, integrada e estética

Submersa
NuaPiscina ≤ 7 x 14 Mecanismo móvel Alim. rede Motor axial Com ou sem fins de 

curso (internos ou 
externos)
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IMM’Ax
Segurança, funcionalidade, discrição, estética
Integra-se perfeitamente na maioria das piscinas existentes ou a construir.

O seu distribuidor de referência:
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(1)  De acordo com as condições gerais de garantia. 
O eixo compósito está disponível apenas para 
uma largura máxima de 5 m.

(2)  Por razões de fabricação, alguns tabuleiros 
poderão ser acabados através do método 
tradicional de colagem.

(3)  Para a motorização. 3 anos para as lâminas 
e a mecânica. De acordo com as condições gerais 
de venda.

ESTRADOS
Alu. Branco, Sable, 
Cinza-claro, Cinza Galet 
Madeira 
PVC Branco, Sable, 
Cinza-claro, Cinza Galet.

Dimensões 
da piscina

De 2 x 2 m
a 5 x 10 m + escada R 1,5 m (modelo sem fim de curso)
a 7 x 14 m + escada R 1,5 m (modelos com fins de curso)

Mecanismo Submersa

Motor Axial 24 volts sem ou com fins de curso (eletrónicos ou sensor 
externo) - Alimentação à rede.

Lâminas Suportam uma carga de 100 Kg. Alta resistência aos raios U.V.

(4) A utilização de uma caixa de 
comando sem fio pode necessitar 
uma antena remota.

FINS DE CURSO (À ESCOLHA)
Interno: sensor 
de fins de curso 
eletrónico 
“conta-rotações” 
integrado no 
motor.

Externo: solução independente 
da motorização que permite um 
encerramento e  
abertura por simples  
contacto 
mecânico.  

Sistema

patenteado

INOVAÇÃO
WING System®: Inovação 
exclusiva Abriblue. Permite 
cobrir e proteger as 
superfícies laterais da piscina.

OUTRAS OPÇÕES
• Viga Sable, Cinza-claro ou Cinza Galet.
• Antena para caixa de comando sem fio(4).

CORES

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

Lâminas Policarbonato : 
Bicamada Nacarada/ Bicamada 
Azulada / Bicamada 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. 

1 NOVO  Controlável por 
smartphone 
A aplicação dedicada permite-lhe encomendar 
o sua persiana.

Solução económica e ecológica
Evaporação mínima, melhor equilíbrio térmico 
para uma mais longa utilização da piscina a 
baixo custo. Uma água mais limpa. 

Instalação rápida e simples
A conceção exclusiva da IMM’Ax com motor 
no eixo torna a instalação mais fácil, evitando 
qualquer trabalho de alvenaria.

Motorização desembraiável

2  Discreta & estética
Passa despercebida debaixo do pavimento de 
ripas.

3  Qualidade de todos os 
pormenores
Acabamento irrepreensível para as aletas de 
lâminas perfiladas. As tampas soldadas por 
ultrassom(2) proporcionam estanquidade e 
fiabilidade.

Equipada ou não com fins de 
curso
As posições de fim de curso são ajustadas e 
geridas uma vez para todas. Em 3 minutos, a 
persiana enrola-se ou desenrola-se.

Conectada
Pode ser acoplada, de série, ao seu sistema 
de tratamento de água para uma regulação à 
posição da persiana. 

Opções disponíveis
4  Comutador de chave remoto

Com fios.

5  Caixa de comando sem fio
6  Ideais, as aletas com escovas

Limitam a passagem das impurezas na piscina 
e reduzem a folga funcional entre as escovas e 
a parede da piscina.

7  Mecanismos de bloqueio 
manuais adaptados às 
necessidades de cada um:
- correias situadas na praia,
- sistema Coverlock,
- dispositivo FEEX’O.

8 NOVO  Selfeex, dispositivo 
automático de bloqueio da 
cobertura

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.
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