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The luxury enclosure

Tradition

Zenith – minÔség garanciával
Az uszodatechnikai piacon ajánlott különbözô medencefedések elsô pillanatra
hasonlóknak tûnhetnek, de mint mondani szokás, az ördög a részletekben rejlik.
A Zenith medencefedések rendkívül versenyképes árszinvonalon kínálnak mûszaki
és esztétikai részleteiben is meggyôzô minôséget. Termékeink minôségét a folyamatos innovációra és a magas színvonalú szakmunka klasszikus hagyományaira
építjük.

Zenith

FürdÔszezon, ahogyan szeretnénk…
A medencetulajdonosok jól tudják, hogy a kristálytiszta és kellemesen meleg fürdôvíz – még
nyáron is – többnyire csak ábránd marad. A Zenith medencefedésekkel a tökéletes megoldást kínáljuk ahhoz, hogy a fürdôszezon zavartalanul élvezhetô legyen.

A Zenith medencefedéseket kétféle típusban, a köríves Zenith Standard
és a laposabb vonalvezetésû, kosárgörbe keresztmetszetû
formákban gyártjuk. Mindkét típus rendelhetô légkamrás polycarbonát (Thermo), illetve víztiszta átlátszóságot biztosító
Zenith Flat
tömör SAN /styrol-akryl-nitril/ (Clear) üvegezéssel. A beépített felületképzô anyagok kétoldalon, a lemezek belsô és külsô oldalán is UV sugárzás
ellen védettek, ezért hosszan megôrzik minôségüket. A Zenith fedések korszerû elvek szerint tervezett kellemesen lágy formavilágú, lekerekített
élekkel rendelkezô alumínium profilrendszerbôl épülnek fel. Alapkivitelben választható fémszerkezet színek a natureloxált vagy fehér RAL 9010 porfestett kivitel. A fedés legnagyobb elemén található függôleges végfal fix-emelt kivitelû, vagy egy darabban levehetô. Mindkét esetben nyíló ajtóval
szerelt. A legkisebb elemen található végfal emelt kivitelû, alul gumitömítéssel záródik a járófelülethez, ezért a végfal bontása nélkül is mozgatható.
A fedést rozsdamentes, csapágyazott görgôk segítségével, szinte egy ujjal lehet mozgatni az extralapos sínpályán.
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Modell Zenith STANDARD

Safety

A csábító mélység
A kertbe épített családi úszómedencék komoly veszélyt jelenthetnek a gyerekekre és kis
barátainkra, kedvenc háziállatainkra is. A nyitott, ôrizetlen vízfelülettôl meg kell óvnunk ôket,
amelyhez a Zenith medencefedések kényelmes és ötletes megoldást kínálnak.

MODELL ZENITH FLAT

Patent

Kulcs a biztonsághoz

A Zenith medencefedéseket egy forradalmian új, szellemes és nagyon biztonságos szegmens tájoló-záró szerkezettel szereljük. Ez a többfunkciós zár cégünk által fejlesztett, használati mintaoltalommal rendelkezô találmány,
amellyel csak a Zenith medencefedések rendelkeznek. Ez

a rendkívül innovatív megoldás funkcionálisan egyesíti a mozgó medencefedés-szegmensek sínpályán történô tájolását,
azaz helyes pozicionálását és rögzítését, illetve zárását egy
szerkezeti elemen belül. A berendezés csak a hozzátartozó
kulccsal vagy valamilyen speciális szerszámmal kezelhetô,

ezért alkalmas eszköz nélkül lehetetlenné teszi kisgyerekek számára a fedés meggondolatlan nyitását. A zárberendezés esztétikailag is egy szép mûszaki megoldás,
mivel rejtett kivitellel készül, így zárt állapotában teljesen
belesimul a tartóprofil felületébe.

Az Ön partnere:

Mûszaki változtatás jogát fenntartjuk. Nyomdai hibákért felelôsséget nem vállalunk. A részben vagy egészben történô másolás tilos. A felhasznált képanyag módosított grafikai illusztráció.

