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Tradition
Az uszodatechnikai piacon ajánlott különbözô medencefedések elsô pillanatra 
hasonlóknak tûnhetnek, de mint mondani szokás, az ördög a részletekben rejlik.  
A Zenith medencefedések rendkívül versenyképes árszinvonalon kínálnak mûszaki  
és esztétikai részleteiben is meggyôzô minôséget. Termékeink minôségét a folya-
matos innovációra és a magas színvonalú szakmunka klasszikus hagyományaira 
építjük.  

ZeniTh – minÔség gArAnciávAl



Tradition

Zenith

A ZeniTh medencefedéseket kétféle típusban, a köríves  ZeniTh sTAndArd  és a laposabb vonalvezetésû, kosárgörbe keresztmetszetû 
ZeniTh FlAT  formákban gyártjuk. mindkét típus rendelhetô légkamrás polycarbonát (Thermo), illetve víztiszta átlátszóságot biztosító 
tömör sAn /styrol-akryl-nitril/ (cleAr) üvegezéssel. A beépített felületképzô anyagok kétoldalon, a lemezek belsô és külsô oldalán is Uv sugárzás 
ellen védettek, ezért hosszan megôrzik minôségüket. A ZeniTh fedések korszerû elvek szerint tervezett kellemesen lágy formavilágú, lekerekített 
élekkel rendelkezô alumínium profilrendszerbôl épülnek fel. Alapkivitelben választható fémszerkezet színek a natureloxált vagy fehér rAl 9010 por-
festett kivitel. A fedés legnagyobb elemén található függôleges végfal fix-emelt kivitelû, vagy egy darabban levehetô. mindkét esetben nyíló ajtóval 
szerelt.  A legkisebb elemen található végfal emelt kivitelû, alul gumitömítéssel záródik a járófelülethez, ezért a végfal bontása nélkül is mozgatható. 
A fedést rozsdamentes, csapágyazott görgôk segítségével, szinte egy ujjal lehet mozgatni az extralapos sínpályán.

A medencetulajdonosok jól tudják, hogy a kristálytiszta és kellemesen meleg fürdôvíz – 

még nyáron is – többnyire csak ábránd marad. A Zenith medencefedésekkel a tökéletes 

megoldást kínáljuk ahhoz,  hogy a fürdôszezon zavartalanul élvezhetô legyen.   

FürdÔsZeZon, AhogyAn sZereTnénk…
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Safety

Patent

A csábíTó mélység

kUlcs A biZTonsághoZ

modell ZeniTh FlAT

A kertbe épített családi úszómedencék komoly veszélyt jelenthetnek a gyerekekre és kis 

barátainkra, kedvenc háziállatainkra is. A nyitott, ôrizetlen vízfelülettôl meg kell óvnunk ôket, 

amelyhez a Zenith medencefedések kényelmes és ötletes megoldást kínálnak.

A Zenith medencefedéseket egy forradalmian új, szelle-

mes és nagyon biztonságos szegmens tájoló-záró szer-

kezettel szereljük. ez a többfunkciós zár cégünk által fej-

lesztett, használati mintaoltalommal rendelkezô találmány, 

amellyel csak a Zenith medencefedések rendelkeznek. 

ez a rendkívül innovatív megoldás funkcionálisan egyesíti a 

mozgó medencefedés-szegmensek sínpályán történô tájo-

lását, azaz helyes pozicionálását és rögzítését, illetve zárását.

A berendezés csak a hozzátartozó kulccsal vagy valamilyen 

speciális szerszámmal  kezelhetô, ezért alkalmas eszköz nél-

kül lehetetlenné teszi kisgyerekek számára a fedés meg-

gondolatlan nyitását. 

A zárberendezés esztétikailag is egy szép mûszaki meg-

oldás, mivel rejtett kivitellel készül, az alumínium tartóprofil 

felületén a zárnak semilyen része nem látható. 
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Az alapkivitelnél található mûszaki tulajdonságok és szolgáltatások az alapárakban benne foglaltatnak. Amennyiben ezeket a mûszaki tulajdonságokat meg szeretné változtatni, vagy a mûszaki szolgáltatásokat egyéb berendezésekkel 

kívánja kiegészíteni a medencefedés jobb helyszíni adaptálhatósága érdekében, úgy az opciós lehetôségek közül választhat. 

AZ AlApkiviTel mÛsZAki TArTAlmA

opcionálisAn válAsZThATó kiegésZíTõk

Profilrendszer Almgsi 0,5 F19, F22 melegen edzett alumínium, lekerekített design

Színválaszték natúreloxált vagy fehér porfestett kivitel (rAl 9010)  

Fémszerkezet minden szegmens 5 db fôtartóprofilból áll (3  bordaprofil ) és a szegmensek azonos hosszúságúak

Rendelhetô méretpontosság A medencefedés szélessége és hosszúsága cm pontossággal rendelhetô

Felületképzô anyag 6mm-es légkamrás polycarbonát lemez kétoldali Uv védelemmel vagy 3mm-es tömör víztiszta sAn lemez kétoldali Uv védelemmel

Sínpályák szuperlapos sínpálya 12mm-es vastagsággal, mezítláb is járható kivitel, szegmensenként bôvülô pályaszámmal

Pozícionálás kulccsal nyitható-zárható automata szegmens-pozicionáló és zárószerkezet

Viharvédelem Folyamatos viharvédelem a sínpálya teljes hosszában

Homlokfal Fix-emelt vagy  egyben levehetô, mindkét esetben nyíló ajtóval szerelt

Végfal Fix építésû, alul 50 mm-es szilikon gumitömítéssel, a szegmenssel együtt mozgatható kivitel

Görgôk polyoxymethylen (pom)  görgôk, rozsdamentes dupla csapágyazás, krómacél porvédett csapágyakkal

Gumizás epdm tömítések a sAn üvegezésnél, szilikon tömítések a szegmensek között, illetve a végfalak alatt

Egyedi szín A fém vázszerkezet alapkiviteltôl eltérô szabad színválasztása, tetszôleges rAl kód alapján

Kétirányú mozgathatóság A sínpályák azonos szélességûek a fedés teljes hosszában   

Sínpályák meghosszabbítása 2 pályás •  3 pályás   •  4 pályás –  • 5 pályás   • 6 pályás 

Felnyitható végfal vízszintesen osztott fix szerelésû végfal, a fedés teljes szélességében felnyíló, 40 cm-es ajtóval

Tömítôküszöb Felnyitható küszöb alul 130 mm-es gumival

Kiegészítô ajtó nyíló ajtó a végfalon

Oldalajtó a szegmensen oldalra eltolható ajtó a legnagyobb szegmensre

MEdEncEFEdéSEK TElEPíTéSE medencefedések szállítása.         •  helyszíni szerelés

Option

Standard



AZ Ön pArTnere:

mûszaki változtatás jogát fenntartjuk. nyomdai hibákért felelôsséget nem vállalunk. A részben vagy egészben történô másolás tilos. A felhasznált képanyag módosított grafikai illusztráció.


