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Made in Belgium

Outstanding pool covers



Top Silver Solar
AUTOMATISCH BOVENGRONDS VEILIGHEIDSROLLUIK

Ideaal voor renovaties. De Top Silver Solar past zich aan elk nieuw of 
bestaand zwembad en vereist geen werken in het zwembad.

Als bovengronds systeem neemt de Top Silver Mobile geen plaats 
in het zwembad in en garandeert zo maximale zwemruimte. 
Samengesteld uit een aluminium as van rolsteunen (kleur naar 
keuze) en zonnecollectoren, biedt het een uitstekende prĳ s-
kwaliteitsverhouding. 
De motor bevindt zich in de aluminium as en biedt optimale 
prestaties terwĳ l hĳ  zeer stil werkt.  

De Top Silver Solar kan gekozen worden met PVC lamellen (83 mm 
met doppen, anti-lift lussen en bevestigingsriemen aan de as).

Technische kenmerken

Krij g meer met de Top Silver Solar :

ALU Geanodiseerde aluminium as
met een diameter van 167 mm

Elektromotor op zonne-energie
met mechanische eindschakelaars.

Flexibele installatie
Past zich aan aan alle zwembaden

Vastzetting op randen
Geen ingreep in het zwembad

PVC PVC lamelafdekking
83 mm brede lamellen, kleur naar 
keuze

Maximale zwemruimte 
het systeem neemt geen plaats in 
het zwembad in

Compatibel met alle 
zwembaden
in de grond of bovengronds tot 12 m

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

 autonoom
Er is geen elektrische 
aansluiting of bekabeling 
nodig.

 ecologisch
Combineer besparingen en 
ecologie met ons bovengronds 
aandrij fsysteem op zonne-
energie.

 fl exibel 
De Top Silver Solar kan 
worden geïnstalleerd op elk 
rechthoekig zwembad en biedt 
maximale zwemruimte.
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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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