žaluzie delta
delta covers
šetøí peníze svou
izolaèní schopností
save money through their insulation properties

chrání Vaše dìti
protect your children

Swimmingpool Europe

®

Žaluzie DELTA
Shutters
Bazénové žaluzie DELTA patøí do kategorie ochranného vybavení, které odpovídá normám.
Zaruèují bezpeènost vašich dìtí a domácích zvíøat. Ochrání pøed chladnými nocemi,
poryvy vìtru, prachem, pylem a spadaným listím. Svùj bazén mùžete bìhem chvilky otevírat a
zavírat prostým otoèením klíèe. Žaluzie DELTA peèují o teplotu vody ve vašem bazénu a udržují
jej v èistotì a zcela bezpeèný.
S DELTOU zažijete delší léto.
Kryty DELTA chrání váš bazén pøed chladnými
nocemi a studenými poryvy vìtru. Pod ochranou
lamel se vzduchovými komùrkami zùstává
teplota vody nemìnná, tak že si bazénu mùžete
užívat od soumraku do svítání, od jara a do
posledního dne krásného babího léta.

Teplejší a èistší voda.
DELTA chrání váš bazén také pøed
spadaným listím, prachem a pylem. Lamely
DELTA jsou vyrobeny s koeficientem
neprùhlednosti, který zabraòuje
fotosyntéze a tím i rùstu øas. Voda ve
vašem bazénu je tak èistší a nevyžaduje
tolik èisticích prostøedkù
Bezpeènost zaruèena
Žaluzie DELTA je nejlepším dostupným
prostøedkem ochrany pøed náhodným
pádem do bazénu. Se tøemi vzduchovými

komorami v každé lamele je nesporným
vítìzem ve všech tøídách: plave o 35 %
lépe než bìžné navrhované krycí lamely.
Nosnost krytu ještì zvyšuje exkluzivní
patentní systém spojování lamel, který
zajiš•uje dokonalou soudržnost celých
žaluzií. Optimální pevnost zaruèuje
blokovací proti prùhybný systém, tak že
sklon lamel ke dnu nepøesáhne 15°. Díky
všem tìmto vlastnostem DELTA snadno
unese 100 kg/m2. Zámková ovládací
jednotka by pro všechny pøípady mìla být
namontována ve výšce a na místì, odkud
je bìhem zavírání dobøe vidìt na bazén.
DELTA: dobøe navržený systém pro
dokonale bezpeèný bazén. S kryty DELTA je
váš život bez starostí.
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Žaluzie DELTA
Shutters
Nižší odpar
Na bazénech v interiéru tvoøí lamelový kryt
úèinnou zábranu pøed odpaøováním vody, tedy i
pøed následnou kondenzací na oknech a
stìnách. Tato zábrana rovnìž znaènì snižuje
tepelné ztráty a tím i náklady na vyhøívání.

Kryty na míru
Lamelové kryty DELTA jsou kompatibilní
témìø se všemi typy bazénu. Bez ohledu na
tvar, pravidelnost èi rozmìry bazénu vám
DELTA navrhne a vyrobí kryt šitý na míru.

Snadná údržba
Kryty DELTA vyžadují minimální údržbu
jsou konstruovány tak, aby zùstaly èisté.
Zazimování je s DELTOU ještì snazší:
motorový komplet automatické verze je
velmi lehký a lze jej bez použití náøadí
demontovat bìhem nìkolika vteøin. V zimì
i v létì nabízí DELTA optimální ochranu.

Pohodlné a snadné použití
Jednoduchým otoèením klíèe se bazén tiše
uzavøe krytem. Hladce klouže nad hladinou
vody a na konci se automaticky zpomalí, aby
hladce dosedl. Bazén se uzavøe za pouhé tøi
minuty a zcela bez námahy, a právì tak
snadno jej lze i otevøít.
Jedineèné know-how
Firma PROCOPI má vedoucí pozici na trhu a je uznávaným technickým inovátorem. Nabízíme
letité zkušenosti a špièkovou výrobní techniku, která je zárukou pøísnì kontrolovaných,
dokonalých a kvalitních výrobkù.
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Žaluzie AQUADECK
Shutters

Žaluzie urèené k dodateèné montáži.

Nadzemní provedení, které je k dispozici v nìkolika variantách,které se odlišují systémem pohonu a napájením.
Jinak lamely a jiné díly jsou shodné.

AQUADEC EM
Žaluzie s manuálním pohonem
Manuální pohon. Navíjení a
rozvíjení lamely pomocí
odnímatelného kola. Nepotøebuje
elektøinu, rychlá instalace. Velmi
atraktivní cena.
Pro jednoduché zakrytí a odkrytí
vybaveno mechanickou
pøevodovkou.
Maximální velikost šíøka do 5,09m,
délka 12m vèetnì schodištì.

AQUADEC EB
Žaluzie s pohonem na baterii
Pohon na baterie. Nepotøebuje pøívodní kabel. Vydrží cca 30 otevøení a zavøení
bazénu. Dodáváno s vodotìsnou nabíjeèkou. Signalizace pøi nízkém napìtí baterie.
Rychlá instalace. Èas potøebný k otevøení bazénu 5x10m menší než 2 minuty.

Do velikosti: 14x6m
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Žaluzie
Shutters

Žaluzie urèené k dodateèné montáži.

AQUADEC EC
Žaluzie s elektryckým pohonem (vyžaduje kabel)
Do velikosti: 14x6m
Pohon motorem 12V. Dodáváno s kontrolním panelem. Pøívodní
kabel od kontrolního panelu k žaluzii do 40m CYKY 3x4. Pøívod ke
kontrolnímu panelu 230V.

AQUADEC ES
Žaluzie s bateriovým pohonem a solárním dobíjením
Pohon na baterie se solárním dobíjením. Nepotøebuje pøívodní kabel.
Vydrží cca 30 otevøení a zavøení bazénu bez slunce. Ekonomický,
nespotøebovává elektrickou energii. Ekologický, pracuje s obnovitelnou
energií. Rychlá instalace.

Do velikosti: 14x6m

Všechny typy možno vybavit bezpeènostním zámkem Delta lock
Barevné provedení: Bílá, Krémová, Šedivá a Modrá
100
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Igloo II

Igloo II
Nadzemní automatická žaluzie se silným krytem vyrobeným z UV stabilizovaného PVC.

A

A=435

B= 910

Kryt žaluzií vyroben z PVC o síle 32mm. Boèní ochranné kryty pro motor a ložiska.
Kontrolní panel s koncov mi vypínaèi pro automatický dojezd. Ovladaè na klíè, proti
neoprávnìné manipulaci.
Barevné provedení krytu: Bílá, Krémová, Šedivá.
Barevné provedení lamel: Bílá, Krémová, Šedivá a Modrá.
Maximální velikost : šíøka do 6,09m, délka 14m vèetnì schodištì.
Žaluzii Igloo možno vybavit bezpeènostním zámkem Delta lock.
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Thermodeck

Thermodeck
Nadzemní automatická žaluzie se silným krytem. Kryt mùže být vyroben ze smrkového
døeva, exotického døeva (Moabi), nebo z UV stabilizovaného PVC v rùzných barvách.

Kryt žaluzií vyroben z exotického døeva Moabi o síle 23mm, nebo PVC o síle 32mm v rùzných barvách.
Kontrolní panel s koncovými vypínaèi pro automatický dojezd.
Ovladaè na klíè, proti neoprávnìné manipulaci.
Barevné provedení krytu: Smrk, Exotické døevo, Bílá, Krémová, Šedivá.
Barevné provedení lamel: Bílá, Krémová, Šedivá, Modrá a Transluscent.

Maximální velikost: šíøka do 7,09m, délka 14m vèetnì schodištì.
Žaluzii Thermodeck možno vybavit bezpeènostním zámkem Delta lock.

Malý kryt A=600 B=525
Velký kryt A=700 B=625
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Coverdeck

Zapuštìné žaluzie, které nepotøebují suchou šachtu pro motor a prùchod stìnou bazénu.
Žaluzie lze namontovat do stávajících bazénù bez porušení vodotìsnosti.

Mechanická èást (nerezové džáky, høídel, motor, øídící jednotka, ovládací klíèek)

Patentovaný systém pohonu a pøevodovky.
Kontrolní panel s koncovými vypínaèi pro
automatický dojezd. Ovladaè na klíè, proti
neoprávnìné manipulaci.

Barevné provedení lamel: Bílá, Krémová, Šedivá, Modrá a Transluscent.
Maximální velikost Coverdeck: šíøka do 6,09m, délka 14m vèetnì schodištì.

K žaluzii možno dodat nosník, rošt a bezpeènostní stìnu. Žaluzii Coverdeck
možno vybavit bezpeènostním zámkem Delta lock.
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Stardeck

Zapuštìné žaluzie, urèené k zabudování pøi stavbì nových bazénù, motor v suché šachtì a
prùchod stìnou bazénu. K žaluziím možno použít patentovaný èistící systém Cleandeck.

Mechanická èást (džáky, høídel, motor, øídící jednotka,
ovládací klíèek)

K žaluzii možno dodat nosník, krycí rošt (napø. z exotického døeva Moabi), bezpeènostní stìnu a èistící systém.
Žaluzii Stardeck možno vybavit bezpeènostním zámkem Delta lock.
Barevné provedení lamel: Bílá, Krémová, Šedivá, Modrá a Transluscent.
Maximální velikost Stardeck: šíøka do 8,09m, délka 16m vèetnì schodištì.

Pøi stavbì bazénu je možné oddìlovací stìnu vystavìt, nebo následnì použít stìnu Pit Wall.
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Nosník a rošt

Nosník Coverdeck - Stardeck
Nosná kolejnice pochozí lávky vyrobená z hliníku se dodává do šíøe bazénu 8,09 v barvách bílá,
modrá, krémová, šedivá.

Úchyt nosníku
Závìsný
Do stìny

Rošt krycí pro Coverdeck - Stardeck
Exotické døevo

Smrk

Transluscent

PVC

Krycí rošt pochozí lávky:
Rozmìr: 83x50cm
Barva bílá, modrá,krémová, šedivá.
www.swimmingpool-europe.com
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Pitt wall - Cleandeck

Bezpeènostní oddìlovací stìna - Pit Wall

Bezpeènostní stìnu možno použít do šíøky bazénu 6,09m v barvì bílé, modré, krémové, šedivé.
Výška stìny pro bazény 1,25 a 1,50m.

Èistící systém - Cleandeck
Udržuje lamely perfektnì èisté a bez usazení vodního kamene. Dobrý pomìr hodnoty a ceny.
Pokud je nainstalovaný sací díl, pozdìjší dokoupení èistícího systému je jednoduché.
nastavitelný smìrem
do bazénu, nebo
smìrem do šachty,
èistící systém se

Je vyrobený z
vylisovaného PVC, s
otvory 1mm každých
10mm, sklopný,

Èistící systém možno použít pouze k Stardeck do šíøky bazénu 6,09m
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nacvakne
pøímo do
profilu
nosníku.

Lamely

Lamely
Vyrobeny z PVC s Oxycal, odolné proti korozi, 7,5 cm široké , tøí komorové. Zvlnìný povrch spodní èásti
ke zvýšení teplotní pøemìny. Lepší vodotìsnost, menší ztráta tepla mezi lamelami. Rovný horní povrch –
lamela zùstane déle èistá (min. usazeniny mezi lamelami).
Zakonèení standardní

Ukonèení je ve stejné barvì jako lamely
Silikonové, nebo lamelové ukonèení pro rùzné tvary bazénù

Zakonèení silikon

Lamely mohou být ohnuty pouze 15°!
Tøi komory = zvýšení bezpeènosti pro dìti a zvíøata - více % vzduchu v lamele!

Bezpeènostní zámek "Delta lock"
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Jak objednat žaluzie
www.swimmingpool-europe.com

AQUADECK
Vyberte
Vyberte
Vyberte
Vyberte

barvu žaluzií (cena = bazén 4x8m = 32 x cena dle barvy)
rozmìr schodištì (pokud je)
jeden Delta lock system
mechanickou èást (EM, EB, EC, ES) a rozmìr

Pøidejte cenu Zakázkové výroby

IGLOO II
Vyberte barvu žaluzií (cena = bazén 4x8m = 32 x cena dle barvy)
Vyberte barvu a šíøku mechanické èásti
Vyberte rozmìr schodištì (pokud je)
Vyberte jeden Delta lock system

Pøidejte cenu Zakázkové výroby

THERMODECK
Vyberte
Vyberte
Vyberte
Vyberte

barvu žaluzií (cena = bazén 4x8m = 32 x cena dle barvy)
rozmìr schodištì (pokud je)
jeden Delta lock system
mechanickou èást barvu a rozmìr

Pøidejte cenu Zakázkové výroby

COVERDECK
Vyberte barvu žaluzií (cena = bazén 4x8m = 32 x cena dle barvy)
Vyberte rozmìr schodištì (pokud je)
Vyberte jeden Delta lock system
Vyberte mechanickou èást a rozmìr
Vyberte nosník (pokud je)
Vyberte uchyty nosníku (pokud je vybrán nosník)
Vyberte krycí rošt (šíøka bazénu : 2 = napø. šíøe 4 m =8 ks+1kus šachta)
Vyberte oddìlovací stìnu
Pøidejte cenu Zakázkové výroby

STARDECK
Vyberte barvu žaluzií (cena = bazén 4x8m = 32 x cena dle barvy)
Vyberte rozmìr schodištì (pokud je)
Vyberte jeden Delta lock system
Vyberte mechanickou èást a rozmìr
Vyberte nosník
Vyberte uchyty nosníku
Vyberte krycí rošt (šíøka bazénu : 2 = napø. šíøe 4 m =8 ks+1kus šachta)
Vyberte oddìlovací stìnu
Vyberte èistící systém Cleandeck
Pøidejte cenu Zakázkové výroby
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K chemické úpravì vody použijte sùl.

Attack Pool Pilot

DIGITAL

K bezproblémové údržbì bazénu pøispívá kvalitní zakrytí:

DELTA
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