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Level Axis
ONDERWATER AANDRIJ FSYSTEEM AXIALE MOTOR

De Level Axis past zich aan aan elke nieuw of bestaand zwembad. 
De eenvoudige installatie vereist geen boren in een bestaande muur: 
het komt onder de randen en past zich gemakkelĳ k aan skimmers 
en andere bestaande elementen in het zwembad aan. De Level Axis 
is volledig aanpasbaar en maakt het mogelĳ k als optie een PVC-
scheidingswand te kiezen, evenals roosters om op de meegeleverde 
balk te plaatsen.

De motor bevindt zich in de aluminium as en biedt optimale 
prestaties terwĳ l hĳ  zeer stil werkt.

De Covrex® Lite afdekking is verkrĳ gbaar in verschillende kleuren 
(naar keuze) en wordt geleverd met vaste doppen, anti-lift lussen en 
riemen voor het bevestigen van lamellen aan de as. 

Optioneel kan er gekozen worden voor polycarbonaat solar lamellen.

Technische kenmerken

ALU Geanodiseerde aluminium as
met een diameter van 167 mm

Buisvormige motorisatie
met elektronische eindschakelaars 
en sleutelschakelaar

Elektrische box 
met droog contact voor 
zoutelektrolyse

Geïnjecteerde fl enzen
Bevestiging aan wand of aan 
arase?

PVC PVC lamelafdekking
83 mm brede lamellen, 
kleur naar keuze

Compatibel met alle 
zwembaden 
tot 14 m x 7 m

Ondersteunende trap 
Het rolluik volgt de vorm van het 
zwembad, inclusief trap

Krij g meer met de Level Axis :

 eenvoudig en zuinig
Met weinig elementen is 
de Level Axis eenvoudig 
te installeren en biedt 
een uitstekende prij s-
kwaliteitsverhouding.

 fl exibel 
De Level Axis past op bij na elk 
rechthoekig zwembad, nieuw 
of bestaand.

 Terras
Bekleed de Level Axis volgens 
uw keuze om het terras beter te 
laten passen bij  het zwembad.
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SALES MANAGER

Kevin Delaby
kevin@covrex.com  |  +32 477 587 585

ACCOUNT MANAGER

Sarah Valkiers
sarah@covrex.com  |  +32 16 792 090

Saskia Roelant
saskia@covrex.com  |  +32 16 792 091

DIENST NA VERKOOP

Patrick Engelen
service@covrex.com  |  +32 16 553 770
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