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Under Beach
BALK VOOR ONDERWATER STRAND

Het Under Beach systeem is zeer eenvoudig en bestaat uit een 
roestvast stalen balk waarop de ondersteuning van uw keuze rust, 
afhankelĳ k van uw smaak en de omgeving van uw zwembad: steen, 
(standaard), mogelĳ ke voorzieningen voor een PVC bank.  
De Under Beach creëert zo een ontspannende ruimte in het 
zwembad. Een voordelige oplossing. Dit systeem is ook eenvoudig en 
snel te installeren.

De Under Beach 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.

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 Under Beach in België 
vervaardigd uit de beste kwaliteit roestvrĳ  staal.

Technische kenmerken

316 L Gemaakt uit 
roestvast staal 316L 
Een maximale levensduur

Eenvoudige installatie 
Een as, een steunbalk... Dat is alles!

Bevestiging in muur
Vereist boren in zwembadwanden

Onderwater motorisatie 
Onderhoudsvriendelij k

Onzichtbaar systeem 
volledig ondergedompeld onder 
waterniveau

Onderwater bank 
kan benut worden om op te rusten

Compatibel met alle 
zwembaden 
Tot 20 m lang

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

Krij g meer met de Under Beach :

 zwemruimte
Geïnstalleerd op de bodem 
van het zwembad, garandeert 
de Under Beach u maximale 
zwemruimte.

 esthetiek
Geniet van een bank onder 
water terwij l het systeem en 
het rolluik verborgen zitten.

 eenvoudig en zuinig
Met weinig elementen is 
de Under Beach eenvoudig 
te installeren en biedt die 
een uitstekende prij s-
kwaliteitsverhouding.
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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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