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Made in Belgium

Outstanding pool covers



Top Titanium
AUTOMATISCH BOVENGRONDS VEILIGHEIDSROLLUIK MET BEKLEDING 

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

Samengesteld uit een aluminium as en een aanpasbare aluminium 
framebank (kleur naar keuze), de Top Titanium neemt geen ruimte in 
beslag in het zwembad en biedt zo maximale zwemruimte aan. 
Een high-end ontwerp met veel opties, zoals de multicolor LED, rails 
om het te kunnen verplaatsen en het energiezuinig door de solar 
optie. 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

Axiale elektromotor
met elektronische eindschakelaars, 
gemakkelij k te onderhouden

Elektrische koff er 
met droog contact voor zoutelek-
trolyse (uitgezonderd zonnemodel)

Flexibele installatie
Past zich aan aan alle zwembaden

Vastzetting op randen
Geen ingreep in het zwembad

Afdekking naar keuze
Covrex®lamellen Classic, Solar 
of PVC.

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

Krij g meer met de Top Titanium :

 esthetiek
High-end design en trendy met 
gedeeltelij ke bekleding. Keuze 
uit kleuren en verlichting.

 gemakkelij k
Als bovengronds systeem is 
de Top Titanium gemakkelij k 
toegankelij k voor elke ingreep.

 fl exibel 
De Top Titanium 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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