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rzykrycia te są idealnym zestawieniem jakości, niezawodności, estetycznego wyglądu, komfortu i bezpieczeństwa.
Nadają się do zamontowania w basenach zewnętrznych
i wewnętrznych zarówno publicznych, hotelowych, jak i prywatnych oraz do wanien Whirlpool.

Zastosowanie przykrycia ma wiele zalet:
 zabezpiecza basen w czasie przerw w jego użytkowaniu,
 zmniejsza koszty utrzymania poprzez efektywną oszczędność
energii i wody,
 zmniejsza zapotrzebowanie na ilość dozowanych do basenu
środków chemicznych,
 zmniejsza wilgotność powietrza w hali basenowej,
 wydłuża sezon kąpielowy.
Bieri Alpha Covers jest producentem przykryć żaluzjowych, termicznych pływających i zabezpieczających, dlatego każdy znajdzie
coś odpowiedniego dla siebie.

parowaniem, tych, które pojawiają się przy wymianie ciepła
pomiędzy powierzchnią wody, a powietrzem przepływającym
ponad nią oraz wynikających z różnicy temperatury pomiędzy
wodą basenową a temperaturą otoczenia. Nadają się do zastosowania w każdym basenie, nawet tym o najbardziej wymyślnym
kształcie. Przykrycia Isola mogą być zwijane automatycznie bądź
manualnie przy użyciu stacjonarnych lub mobilnych systemów
zwijania.

Przykrycia zabezpieczające Rollschutz
Przykrycia te są wykonanie zgodne z najwyższymi wymogami
dotyczącymi bezpieczeństwa, dlatego też stanowią idealną ochronę dla dzieci i zwierząt przed wpadnięciem do basenu. Zakrywają
nie tylko powierzchnię wody, ale i obrzeże basenu, dzięki czemu
basen pozostaje wolny od wszelkich zanieczyszczeń z otoczenia.
Łatwe czyszczenie i prosta obsługa to dodatkowe atuty przykryć
zabezpieczających.

Przykrycia żaluzjowe Rollmatic

Przykrycia Whirlpool

Przykrycia żaluzjowe charakteryzuje estetyczny wygląd, dobra
izolacja termiczna oraz łatwe, automatyczne działanie. W pełni
automatyczne przykrycie basenowe, którego rozwinięcie i zwinięcie odbywa się poprzez wciśnięcie jednego przycisku, może być
zamontowane zarówno na plaży basenowej, jak i pod powierzchnią wody. Szeroka gama barw żaluzji dodatkowo wpływa na ich
atrakcyjność. Szczególną uwagę zwraca możliwość zastosowania
żaluzji solarycznych, których wierzchnia warstwa jest przezroczysta, a dolna czarna, dzięki czemu nawet przykryty basen może być
dodatkowo ogrzewany promieniami słonecznymi. Zastosowanie
czarnej warstwy dolnej stanowi ochronę przed promieniami UV,
które sprzyjają powstawaniu i rozwijaniu się glonów.

Przyjemna, gorąca woda jest częścią efektu relaksacyjnego
w wannach Whirlpool. Ochronę przed ochłodzeniem wody stanowi
przykrycie, które ma doskonałe właściwości izolacji cieplnej.
Ten specjalny wariant przykrycia Isola jest idealnym sposobem
na ograniczenie zmniejszenia temperatury wody i nadmiernego
parowania. Dodatkowo specjalne szwy umieszczone na przykryciu
znacznie ułatwiają jego składanie i rozkładanie.

Przykrycia termiczne Isola
Szczególną zaletą stosowania przykryć termicznych pływających
jest energooszczędność wynikająca z redukcji strat wywołanych

Efekt
Indywidualna produkcja przykrycia, różnorodność systemów
zwijania oraz kolorystyka przykryć i materiału, z którego są wykonane pozwala klientowi wybrać model, który będzie spełniał jego
oczekiwania oraz będzie się idealnie komponował z otoczeniem
basenu.
Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową:

www.ctm.net.pl

