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Szabadon-sínpályák nélkül
A medencefedések szinte nélkülönözhetettlenek a kerti úszómedencék zavartalan használatához. Köztudott, hogy a vízminôség fenntartása, a fürdôszezon folyamatosságának biztosítása, és a kisgyerekek védelme csak a medencék szilárd
szerkezetû fedésével oldhatók meg megnyugtatóan. A hagyományosan mozgatott teleszkopikus fedések azonban a gördítéshez és a megfelelô mechanikai teherbírás érdekében sínpályák telepítését igénylik. Az AquaComet ORION modellek véget
vetnek a zavaró sínpályáknak.

Az Aquacomet új fejlesztése az ORION, sínpályák nélkül biztosítja a fedés teleszkópikus nyitását-zárását, a statikailag
rendkívül erôs, mégis optikailag könnyed, finom vonalvezetésû szerkezet segítségével.
Az ORION 160 modellek tartószerkezeti elemei 160 mm keresztmetszetû ötvözött alumínium profilokból épülnek fel,
amelyek akár 10 m-es fesztávolságú medencefedések építésére is lehetôséget teremtenek. A mozgatott elemek egyenként 4-4 csapágyazott keréken gördülnek a medence körül
kialakított térburkolaton. A térburkolat felületére a szerkezet

nem különösebben érzékeny, a telepíthetôségre vonatkozó
követelmények a sínpályáknál elvártakkal azonosak. Az
ORION medencefedések alapkivitelben fix építésû végfalakkal, a homlokfalon oldaltoló ajtóval készülnek. A végfalak
rugalmasan oldható vízszintes zárással kapcsolódnak a térburkolathoz. A fedés alatti impozáns belsô tér nyitása extra
kivitelként harmonika ajtóval is rendelhetô. A szerkezet merôleges oldalfalai a legalacsonyabb mozgatható szegmensnél
is legalább 1,9 m magasságúak, így kényelmes közlekedést
biztosítanak a fedés alatt.

Távvezérelt hajtás
Biztonságos mozgatás

Az ORION modellek szerkezeti kialakítása lehetôséget teremt a fedés távvezérelt motorikus mozgatására. A legnagyobb elemre szerelt dörzshajtással mûködô motorikus egység gyengeáramú
erôforrással rendelkezik. A hajtásba rejtett, ápolást nem igénylô akkumulátor, a fedés tetetjére
szerelt napelemrôl töltôdik. A mozgatás két egymással szemben telepített és szinkronizált motoros
egységgel történik. A vezérlôegységrôl a motorok külön is irányíthatók, ezért az esetleges terephibákból származó mozgatási hibák könnyen korrigálhatók.

min 2,2 m

max 3,1 m

Az ORION 160 medencefedések alapkivitelben antracit és fehér színben rendelhetôk.
Mindkét alapszín natureloxált szerkezeti elemekkel egészül ki, ami különleges színdinamikai hatással teszi még lendületessebbé a szerkezet optikai megjelenését. A fedés enyhén
hajló tetôszerkezete 10 mm-es légkamrás polycarbonát lemezzel, a függôleges oldalfalak
és a végfalak víztiszta 4 mm-es SAN vagy polycarbonát lemezekkel üvegezettek.

4m-tôl

11,0 m-ig

Orion 100

11,0 m-ig

max 1,8 m

min 0,7 m

4m-tôl

Egy feladvány- több megoldás
Az AquaComet ORION 100 modell kisebb fesztávolságok
esetén, maximum 6 m-es belsô fedésméretig kínál sínpálya nélküli megoldást a felhasználóknak.
A szerkezeti elemek a keresztirányú tartóbordák kivételével
megegyeznek az ORION 160-as típusnál alkalmazottakkal.
Az ORION 100 modell tartóbordáinak keresztmetszete
100 mm, ami lényegesen nagyobb teherbírást biztosít
mint amit a hagyományos sínpályás medencefedésektôl

elvárhatunk. A ORION 100 modell rendelhetô az itt bemutatott képeken látható alacsony és az ORION 160 modellnél
bemutatott magasabb kivitelben.
Az alacsonyabb építési magasságú megoldások alkalmasak
tolóajtó fogadására, valamint változatos végfalkialakításokra.
Alapkivitelben a végfalak fix szerelésûek és rugalmas szilikongumi tömítéssel záródnak a járófelülethez. A homlokfal
rendkívül könnyen, felhajtható küszöbbel nyitható, amely
elegendô nyílást eredményez a fedés medence feletti sza-

bad mozgatásához. Az alacsonyabb építésû ORION 100
modell rendelhetô teljes felületén 4 mm-es víztiszta SAN,
vagy Polycarbonát üvegezéssel. A fedés kényelmesen
mozgatható kézi erôvel, de rendelhetô távvezérelt motoros mozgatással is.
Az itt bemutatott ORION 160 és ORION 100 modellek rendelhetôk asszimetrikus, falra szerelt kivitelben is, ekkor a
falon futó oldalát a szegmenseknek sínpályák segítségével vezetjük a könnyebb mozgatás érdekében.

Felhasználóbarát

Professzionális technika – biztonságos üzemeltetés

Az AquaComet ORION medencefedések szinte minden felhasználói igényre esztétikus, mûszakilag kiforrott megoldást
kínálnak. Az ORION medencefedés család a francia FNOR ?????? számú mûszaki irányelvek és szabvány alapján, minôségellenörzô intézet álltal bevizsgált és jóváhagyott termékek, igy felhasználásuk biztonságos és felhasználóbarát. Az
AquaComet ORION medencefedéseket a legjobb minôségû alapanyagokból, gondos szakmunkával gyártjuk, amit meggyôzôdéssel ajánlunk úszómedencék minôségi fedésére.

