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Level Base
KLASSIEK ONDERWATER AANDRIJ FSYSTEEM

Het Level Base systeem past zich aan aan elk zwembad, nieuw 
of bestaand. Samengesteld uit een as, wandbevestigingen en een 
roestvrĳ  stalen steunbalk voor de installatie van een terras, biedt het 
een eenvoudige installatie in alle omstandigheden en posities terwĳ l 
het ook voordelig is. De vlonders is vrĳ  te kiezen en kan dus perfect 
integreren met het zwembad en zĳ n omgeving.

De Level Base wordt gebruikt in combinatie met Covrex® lamellen en 
biedt het beste op het gebied van veiligheid en energiebesparing, 
of het nu gaat om de Covrex® Solar met zĳ n uitzonderlĳ ke 
verwarmingseigenschappen, of om de Covrex® Classic, die de beste 
isolatiecoëffi  ciënt op de markt biedt.

De motor bevindt zich in de as uit roestvrĳ  staal en biedt optimale 
prestaties  terwĳ l die stil is.

Zoals alle Covrex® aandrĳ fsystemen, wordt de Level Base in België 
vervaardigd uit de beste kwaliteit roestvrĳ  staal.

Technische kenmerken

316 L Gemaakt uit 
roestvast staal 316L 
Een maximale levensduur 

Flexibele installatie
Past zich aan aan alle zwembaden 
en reeds bestaande elementen

Bevestiging in muur
Optioneel kan men boren in zwem-
badwanden of onder de boordsteen

Onderwater motorisatie 
Onderhoudsvriendelij k

Compatibel met alle 
zwembaden 
Zonder limiet op de lengte

Aanpasbaar
keuze voor afwerking van de 
vlonders: hout

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

Krij g meer met de Level Cube :

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

 fl exibiliteit
De Level Base past zich 
aan aan bij na alle nieuwe 
of bestaande rechthoekige 
zwembaden.

 terras
Bekleed de Level Base met 
het hout van uw keuze om 
zwembad en terras te laten 
matchen. Een Padouk rooster 
is verkrij gbaar bij  Covrex®.

C
ov

re
x®

A
A

N
D

R
IJ 

FS
YS

T
E

M
E

N
C

ov
re

x®

A
A

N
D

R
IJ 

FS
YS

T
E

M
E

N



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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