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MANU
A qualidade em total simplicidade. 
Uma solução muito suave em relação ao seu orçamento, combinando segurança e funcionalidade.

Conforme
Todas as persianas Abriblue cumprem a norma 
Segurança Piscinas NF P90-308. Abriblue, líder 
na Europa, concebeu e instalou mais de 97 
000 soluções de persianas.

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

1  Fácil enrolamento e 
desenrolamento
A manobra desmultiplicada através de um 
volante permite cobrir e descobrir a piscina 
facilmente e sem esforço. O volante é 
amovível.

2  Encaixa-se perfeitamente nas 
margens
O ajuste do nível dos pés evita a raspagem das 
margens.

Serenidade
Uma vez desenrolada, a segurança está 
garantida.

3  Qualidade até ao último 
pormenor
Acabamento irrepreensível para as aletas de 
lâminas perfiladas. As tampas soldadas por 
ultrassom(1) proporcionam estanquidade e 
fiabilidade.

Opções disponíveis
4  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. 

5  Mecanismos de bloqueio 
manuais adaptados às 
necessidades de cada um:
- Sistema Coverlock;
- Dispositivo FEEX’O.
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Dim. piscina De 2 x 2 m a 5 x 10 m
Mecanismo Fora de água / Descoberto
Funcionamento Manual

Lâminas
Suportam uma carga de 

100 Kg  
Alta resistência aos raios U.V.

OPCIONAL
• Eixo compósito anticorrosão

(até 5 m).
• Fixação por perno.
• Aletas equipadas de escovas.
• Mecanismos de bloqueio.
• Kit de motorização para OPEN.
• Kit de motorização para

OPEN Solar Energy.

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

*  Para as lâminas, a mecânica e a 
motorização. De acordo com as 
condições gerais de venda.

Opções
disponíveis

CORES

PVC : Branco / Azul / Cinza-claro / Sable.

Policarbonato: Translúcido azulado / Transparente / 
Preto Fumée. 

Cor dos pés: Branco / Sable / Cinza-claro
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O seu distribuidor de referência:
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