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Outstanding pool covers



Top Quartz
STANDAARD BOVENGRONDS AANDRIJ FSYSTEEM

Ideaal voor renovaties, het past zich aan elk rechthoekig 
zwembad aan. 

Stevig en modulair, het biedt een uitstekende prĳ s-
kwaliteitsverhouding. De bovengrondse installatie vereist geen 
werken in het zwembad en vermindert de zwemruimte niet. De motor 
bevindt zich in de as uit roestvast staal en biedt optimale prestaties
terwĳ l die stil is.  

De Top Quartz wordt gebruikt in combinatie met de 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.

Zoals alle Covrex® aandrĳ fsystemen, wordt het Top Quartz systeem 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

Vastzetting op randen
Geen ingreep in het zwembad

Maximale zwemruimte 
Het systeem neemt geen plaats in 
het zwembad in

Axiale motorisatie 
Onderhoudsvriendelij k

Compatibel met alle 
zwembaden 
Tot 25 m lang

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

Krij g meer met de Top Quartz :

 eenvoud
De Top Quartz wordt 
gekenmerkt door visuele 
eenvoud en een stevige 
structuur. Het is eenvoudig te 
gebruiken en te installeren.

 budget
Volledig gemaakt uit roestvast 
staal, is Top Quartz ons 
betaalbaarste systeem in deze 
productlij n.

 zwemruimte
Het Quartz systeem wordt 
buiten het zwembad 
geïnstalleerd en neemt geen 
ruimte in het zwembad in 
beslag.
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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

+32 16 553 770             info@covrex.com             www.covrex.com

the swimming pool  hub

Outstanding pool covers

België, Nederland


