
Cobertura automática de segurança 

OPEN Néo
Conforto e segurança ao melhor preço

Fora de água
Nua Com ou sem  

fins de curso
Motor axialPiscina ≤ 5 x 10 Mecanismo móvel Alim. rede

NF P
90-308

norma

M
O
N
-9
90
-0
81
2



OPEN Néo
Segurança e orçamento controlado.
Enrolamento motorizado com ou sem fins de curso. Simples, fiável, a persiana de 
qualidade e de marca Abriblue ao melhor preço.
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Solução económica
Uma evaporação mínima. Um melhor  
equilíbrio térmico para uma mais longa 
utilização da piscina a baixo custo.  
Uma água mais limpa.

Discreta e estética 
Integra-se facilmente na maioria das piscinas 
existentes ou a construir.

1  Dimensões reduzidas 
Uma base com linhas depuradas com uma 
fixação por platina deslocada: apenas 3  
pontos de perfuração por platina. 

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

Motorização desembraiável
Serenidade
Uma vez desenrolada, a segurança 
está garantida.

Equipada de fins de curso
Numa volta de chave e em 3 minutos, a  
cobertura enrola-se ou desenrola-se. As  
posições de fim de curso são ajustadas e 
geridas uma vez por todas. A cobertura  
também pode ser apresentada 
no fim de curso.

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  Prática e design

A ergonomia e o conforto em total simplicidade 
com a caixa de comando sem fio Abriblue. 

5  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.

6  Mecanismos de bloqueio 
manuais adaptados às 
necessidades de cada um:
- Correias situadas na praia (em série);
- Sistema Coverlock;
- Dispositivo FEEX’O.

Dim. piscina De 2 x 2 m a 5 x 10 m
Mecanismo Fora de água / Descoberto
Motor Axial 24 volts com ou sem fim de curso / Alimentação à rede
Lâminas Suportam uma carga de 100 Kg / Alta resistência aos raios U.V.

O WING System® e o eixo em compósito NON’CO não estão disponíveis para este produto.

CORES

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

Lâminas Policarbonato:  
Translúcido azulado / Transparente /  
Preto Fumée. 

Cor dos pés: 
Branco / Sable / Cinza-claro.

OPCIONAL
• Lacagem dos pés em Sable

ou Cinza-claro.
• Fixação por perno.
• Aletas equipadas de escovas.
• Mecanismos de bloqueio Coverlock

e FEEX’O

• Caixa de comando sem
fio Abriblue.

• Antena para caixa de
comando sem fio.

• Comutador de chave
remoto com fio.
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(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.
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