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POLIKARBONÁT MEDENCEFEDÉSEK
POLYCARBONATE POOL COVERS
A Kerex Kft. fennállása óta arra törekszik, hogy partnerei számára elérhetővé tegye a minőségi termékeket. Így van ez a medencefedések
terén is, a minőség és a biztonság a legfontosabb szempont. Csak néhány példa, hogy miért érdemes ezeket a fedéseket választani.
Since the Kerex Uszoda Ltd. has existed we would like to give to our partners the best quality. So this is the fact in the field of supplying
of pool covers. The quality and the safety are the most important things. There are some examples why the choosing of our pool covers
is reasonable.

SZEMÉLYES IGÉNYEKRE SZABOTT MÉRETEZÉS
INDIVIDUAL PRODUCING
Minden medence ugyanúgy egyedi, mint annak tulajdonosa. Ezért minden fedésünket medencére szabjuk. A kérhető méretek nincsenek
lépcsőzetesen meghatározva, hanem az adott fizika korlátok között bármilyen egyedi méretben megrendelhetők.
The pools, like the pool owners are unique. This is the reason why the pool covers are unique. The pool covers are available every sizes,
within certain limits, as the pool owner wants.

BIZTONSÁGOS SZEGMENSRÖGZÍTÉS KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL
SAFETY MODULE FIXING, WITHOUT COMPROMISES
A szuperlapos, járható felületű sínpályákba tökéletesen illeszkedő, lekerekített formavilágú üvegszál erősített szegmensrögzítés kerül.
Az Európai Unióban levédett, innovatív, egyedi szegmenspozícionáló rendszer! A működtető kar ergonomikus kialakítása szintén a
kiemelkedő fontosságú biztonságot valamint tökéletes funkcionalitást szolgálja, melyek nem csak kézzel, de akár lábbal is működtethetők.
A pozicionálók és az esetlegesen beépítésre kerülő zárszerkezetek az alumíniumprofilokon belül helyezkednek el, így a szegmensek
síkjából semmilyen alkatrész nem áll ki. Ezzel is növelve a fedés biztonságos használatát.
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In the superflat tracks there are new design module fixing elements, the unique, EU patented innovative module fixing system. The fixing
handle is ergonomic and provides the safety working and high functionality, can be moved by hand but also by foot. The fixing parts and
the incidentally installed lock systems are located inside the aluminium profiles, so no parts are loll out from the plane of the segments.
This way improving the safe use of the cover.
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BIZTONSÁGOS FORMAVILÁG
SAFETY FORMS
A vázat adó alumínium profilok, illetve felhajtható és nyíló
elemek sarkai minden esetben kör alakú védőelemmel vannak
ellátva, vagy eleve lekerekítettek. Ezzel növelve a biztonságos
és kényelmes használhatóságot.
All the elements of the covers are rounded or they have plastic
protective finish. This fact is ensure the safety and comfortable
usability.

Katalógusunk polikarbonát fedésekkel foglalkozó része
nem tartalmaz árakat. Árajánlatunkat, vagy külön árlistát
kérjen értékesítő kollégáinktól!
Our catalogue’s chapter for pool covers does not have
prices in it. For prices and offers, please ask the Kerex sales!

www.kerex.hu
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Anyagminőségben nem lehet kompromisszumokat kötni. A fedéseink minden
egyes alkatrésze a legmagasabb európai színvonalat képviselik. Egyedi, akár külön
fedésformához tervezett, levédett, extra erős alumínium profilok biztosítják a lehető
legnagyobb stabilitást. Az UV stabil polikarbonát lemezeknek a minimum élettartama
10 év. A kötőelemek minden esetben rozsdamentes krómacélból készülnek. Az általunk
forgalmazott polikarbonát fedések minden egyes alkatrészének és alkotóelemének a
minősége és minősítése megfelel az EN 1090-2 egyesített európai szabványnak.

CERTIFICATE
OF CONFORMITY

There are no compromises in the quality of materials. All the parts of the covers are made
of the best quality materials from Europe. The extra strong, legal protected aluminium
profiles ensure the maximum stability. The lifetime of the UV stable polycarbonate sheets
is 10 years. The fixing materials are made of non corrosive stainless steel. The quality and
qualification of all the parts and elements of the polycarbonate covers we sell meet the
EN 1090-2 unified European Norm.
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HÓ ÉS SZÉLTERHELÉSI BESOROLÁSOK
SNOW AND WIND LOAD CLASSIFICATION
Polikarbonát fedéseink az ONR 191160 ausztriai irányelvek által meghatározott hó és
szélterhelési besorolással is el vannak látva. A statikai számítás és besorolás a DIN EN
1999-1-1 előírásainak megfelelően történik.
Our polycarbonate covers are provided with snow and wind classification determined by
the ONR 191160 Austrian directives. The static calculation and classification are made by
the regulations of DIN EN 1999-1-1.
Az alábbi táblázatok bemutatják az ONR 191160 ausztriai irányelvek által meghatározott
besorolási értékeket, valamint szemléltetésképpen az igen kedvelt, KX-8 Clear típus alap
besorolásait.

ONR 191160

The spreadsheets below show the classification values determined by the ONR 191160
Austrian directives, as well as illustrately the basic classification of the very popular KX-8
Clear type.

ONR 191160 hóterhelési besorolás

ONR 191160 szélterhelési besorolás

Snow load classification

Wind load classification

kg/m2

Osztály / Class

kg/m2

≤ 25

SK 1

≤ 19

Osztály / Class
WK 1

≤ 50

SK 2

≤ 38

WK 2

≤ 75

SK 3

≤ 61

WK 3

≤ 100

SK 4

≤ 88

WK 4

≤ 125

SK 5

≤ 117

WK 5

≤ 150

SK 6

≤ 136

WK 6

≤ 200

SK 7

Fedés külső szélessége
Outer width of the cover

Hóterhelési besorolás
Snow load classification

Szélterhelési besorolás
Wind load classification

3.5 m

SK 7

WK 6

4.0 m

SK 5

WK 6

4.5 m

SK 3

WK 6

5.0 m

SK 2

WK 5

5.5 m

SK 2

WK 5

6.0 m

SK 1

WK 5
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KX-8 CLEAR típus ONR 191160 besorolásai
ONR 191160 Classification of the KX-8 CLEAR type
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TELEPÍTÉS A SZEGÉLY MELLÉ

AL1-2:
SVL1-2:
G.L.:
PB1-3:
AB1-3:
IB1-3:
h1-7:

Külső hossz – mérjük mindkét oldalán
Sínhosszabbítás – mérjük mindkét oldalán
Teljes hossz – mérjük mindkét oldalán
Medence szélesség – elöl, középen és hátul is mérjük
Külső szélesség – elöl, középen és hátul is mérjük
Belső szélesség – elől, középen és hátul is mérjük
Szegélykő magasság – minimum az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
helyeken mérjük, a legnagyobb értéket írjuk be.
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INSTALLATION NEXT TO THE EDGE

KX-8 esetén IB ≈ PB + 1,7 × hmax
KX-5 esetén IB ≈ PB + 1,7 × hmax

12. MEDENCEFEDÉSEK | POOL COVERS

FELMÉRÉSI ÚTMUTATÓ
PLANNING INSTRUCTION
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INSTALLATION ON THE EDGE

TELEPÍTÉS A SZEGÉLYRE

AL1-2:
SVL1-2:
G.L.:
AB1-3:
IB1-3:

Külső hossz – mérjük mindkét oldalán
Sínhosszabbítás – mérjük mindkét oldalán
Teljes hossz – mérjük mindkét oldalán
Külső szélesség – elöl, középen és hátul is mérjük
Belső szélesség – elől, középen és hátul is mérjük

FELMÉRÉSI ÚTMUTATÓ

PLANNING INSTRUCTION
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Levehető
végfalak
1 pc door

1 db ajtó

Doorlock

Ajtózár

Optional door

+ ajtó

Folding sill

Felhajtható
küszöb

–

–

Folding trap
door

Üvegezett
felhajtás





Track extension

Sínhosszabbítás





Safety lock

Gyerekzár





Coloured
profile

Színes
profil

OPCIÓS LEHETŐSÉGEK (FELÁR ELLENÉBEN)
Víztiszta
PC
Removable
endwalls

Alapárban

Alapárban

OPTIONAL EQUIPMENTS (EXTRA PRICE)

Légcellás
PC
Compact
PC

–

–

ALAPFELSZERELTSÉG
Típus
Closed cell
PC

–

–

STANDARD EQUIPMENTS

Type

–







–







–







–







4 mm

14 cm magas

14 cm magas

14 cm magas

4 mm

–





–

–

–

–

–



–



–













Alapárban

Alapárban





–

–




14 cm magas

–



14 cm magas






14 cm magas





14 cm magas

14 cm magas































–

–

KX-4 TRIO Clear
4 mm

4 mm

4 mm

–

–

4 mm






















14 cm magas

14 cm magas

14 cm magas

–

–









Alapárban

Alapárban



–

–



–

–

3 mm

4 mm

–

–

–

–

–

6 mm

10 mm

–

10 mm

–

–

–

KX-4 DUO Clear

KX-4 DUO Plus Clear

KX-5 Clear

KX-4 TRIO Plus Clear

KX-8
KX-8 Clear
KX-8 Silver
KX-8 Silver Clear

–

3 mm

KX-14
KX-14 Clear

–

6 mm












































14 cm magas











14 cm magas

14 cm magas





14 cm magas














14 cm magas



14 cm magas

14 cm magas




























14 cm magas












14 cm magas









14 cm magas


–









10 mm

–

4 mm









–











10 mm

–

4 mm







–

–

4 mm





4 mm

10 mm

–

–

–

4 mm

10 mm

KX-14 Silver
KX-14 Silver Clear
KX-20
KX-20 Clear
KX-22 Small

KX-22

KX-22 Small Clear

KX-25

KX-22 Clear

KX-25 Clear

–

10 mm
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KX-24
KX-24 Clear
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ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT
SUMMARY TABLE

Az alábbi összefoglaló táblázat segítséget nyújt a legmegfelelőbb típusú és felszereltségű medencefedés választásában. Külön-külön
magába foglalja az egyes típusok alapfelszereltségét, valamint a hozzájuk kérhető legfontosabb opciós lehetőségeket.
The next charts help you to find the best type of cover for the pool. They contain the basic facilities, and the optional possibilities.

POLIKARBONÁT MEDENCEFEDÉSEK
POLYCARBONATE POOL COVERS
KX-5 CLEAR POLIKARBONÁT MEDENCEFEDÉS / KX-5 CLEAR POLYCARBONATE POOL COVER
A modern szuperlapos kivitel íves formája. Alacsony kivitele miatt
a tájban jól beilleszkedik. Magassága a szélességétől függően
0,5-0,8 m között változik. Merevítő bordái különösen erőssé teszik
még ezt az alacsony formát is. Kizárólag 4 mm-es víztiszta, tömör
polikarbonát üvegezéssel készül.

The arc variant of superflat types. This type fits in the garden, thanks for the
flat form. The height is between 0,5-0,8 m, depending on width. This type of
roof has unique extra strong profile system which ensures the best stability.
The glazing is only from 4 mm thick compact polycarbonate.

ALAPFELSZERELTSÉG / STANDARD EQUIPMENTS
Üvegezés / Glazing:

4 mm-es tömör polikarbonát / 4 mm Compact PC

Végfalak / End walls:

Leszerelhető, üvegezett végfalak / Removable end walls

Gumitömítések / Rubber seals:

6cm / 8cm / 10cm / 6cm / 8cm / 10cm

Vázszerkezet / Profiles:

Eloxált, extra erős alumínium profil / Anodized extra strong aluminium profiles

Sínpálya / Track:

15 mm magas, szuperlapos sínpálya / 15 mm high extra flat tracks

Kerekek / Wheels:

Kopásálló kerekek, rozsdamentes csapágy / POM wheels, stainless steel bearings

Kötőelemek / Screws:

Krómacél rozsdamentes csavarok / Stainless steel screws

Biztonság / Protection:

Folyamatos viharbiztosítási rendszer / Continuous storm secure system

OPCIÓS LEHETŐSÉGEK (FELÁR ELLENÉBEN) / OPTIONAL EQUIPMENTS (EXTRA PRICE)
Felhajtható küszöb / Folding sill:

14 cm magas elöl és/vagy hátul / 14 cm high

Sínhosszabbítás / Track extension:

A fedés teljes letolhatóságáért / For the totally pushing down

Gyerekzár / Safety lock:

Kulccsal zárható szegmensek / Lockable modules

Színes profilok / Colored profiles:

RAL színskála alapján / By RAL colour
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POLIKARBONÁT MEDENCEFEDÉSEK
POLYCARBONATE POOL COVERS
KX-4 DUO CLEAR POLIKARBONÁT MEDENCEFEDÉS / KX-4 DUO CLEAR POLYCARBONATE POOL COVER
Modern, minimalista stílusú, szuperlapos szögletes forma, 2 bordás
kivitelben. Alacsony kivitele miatt a tájban jól beilleszkedik.
Magassága a szélességétől függően 0,4-0,6 m között változik.
Szögletes kivitele ellenére, éles sarok, vagy él nincs rajta, ezzel
elkerülve a baleseteket. Extra erős alumínium profilja külön ehhez
a típushoz lett tervezve. Merevítő bordái különösen erőssé teszik
még ezt az alacsony formát is. Sínpályája szuperlapos, mindössze
13 mm magas. Rendelhető 1 oldali sínrendszerrel is. Kizárólag
4 mm-es víztiszta, tömör polikarbonát üvegezéssel készül.

Modern, minimalist style, superflat square shape, 2 sink make. This type
fits in the garden, thanks for the flat form. The height is between 0,4-0,6
m, depending on width. There are no sharp corners in the cover to avoid
the injuries. This type of roof has unique extra strong profile system which
ensures the best stability. The rail is superflat, only 13 mm high. The KX-4
covers are available in one side track system too. The glazing is only from
3,5 mm thick compact polycarbonate.

ALAPFELSZERELTSÉG / STANDARD EQUIPMENTS
Üvegezés / Glazing:

4 mm-es tömör polikarbonát / 4 mm Compact PC

Első végfal / Front end walls:

Fix üvegezett (nem levehető) / Not removable

Hátsó végfal / Back end walls:

Nincs, csak 90 mm-es gumitömítés / None, only 90 mm high rubber seal

Gumitömítés elöl / Rubber seals:

6cm / 8cm / 10cm / 6cm / 8cm / 10cm

Felhajtható küszöb / Folding sill:

Elöl 14 cm magas / 14 cm high at the front

Vázszerkezet / Profiles:

Eloxált, extra erős alumínium profil / Anodized extra strong aluminium profiles

Sínpálya / Track:

13 mm magas, szuperlapos sínpálya / 13 mm high extra flat tracks

Kerekek / Wheels:

Kopásálló kerekek, rozsdamentes csapágy / POM wheels, stainless steel bearings

Kötőelemek / Screws:

Krómacél rozsdamentes csavarok / Stainless steel screws

Biztonság / Protection:

Folyamatos viharbiztosítási rendszer / Continuous storm secure system

12. MEDENCEFEDÉSEK | POOL COVERS

OPCIÓS LEHETŐSÉGEK (FELÁR ELLENÉBEN) / OPTIONAL EQUIPMENTS (EXTRA PRICE)
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Sínhosszabbítás / Track extension:

A fedés teljes letolhatóságáért / For the totally pushing down

Gyerekzár / Safety lock:

Kulccsal zárható szegmensek / Lockable modules

Színes profilok / Colored profiles:

RAL színskála alapján / By RAL colour

Egy oldali sínpálya / One side track:

A kényelmesebb járófelületért / For the confortable tread

www.kerex.hu
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POLIKARBONÁT MEDENCEFEDÉSEK
POLYCARBONATE POOL COVERS
KX-4 TRIO CLEAR POLIKARBONÁT MEDENCEFEDÉS / KX-4 TRIO CLEAR POLYCARBONATE POOL COVER
Modern, minimalista stílusú, szuperlapos szögletes forma, 3 bordás
kivitelben. A megnövelt bordaszám miatt nagyobb szegmensek
gyártása lehetséges az ugyanakkora terhelhetőség megtartása
mellett. Alacsony kivitele miatt a tájban jól beilleszkedik.
Magassága a szélességétől függően 0,4-0,6 m között változik.
Szögletes kivitele ellenére, éles sarok, vagy él nincs rajta, ezzel
elkerülve a baleseteket. Extra erős alumínium profilja külön ehhez
a típushoz lett tervezve. Merevítő bordái különösen erőssé teszik
még ezt az alacsony formát is. Sínpályája szuperlapos, mindössze
13 mm magas. Rendelhető 1 oldali sínrendszerrel is. Kizárólag
4 mm-es víztiszta, tömör polikarbonát üvegezéssel készül.

Modern, minimalist style, superflat square shape, 3 sink make. Because
of the bigger sink number, the production of bigger segments is possible
keeping the same load. This type fits in the garden, thanks for the flat form.
The height is between 0,4-0,6 m, depending on width. There are no sharp
corners in the cover to avoid the injuries. This type of roof has unique extra
strong profile system which ensures the best stability. The rail is superflat,
only 13 mm high. The KX-4 covers are available in one side track system too.
The glazing is only from 3,5 mm thick compact polycarbonate.

ALAPFELSZERELTSÉG / STANDARD EQUIPMENTS
Üvegezés / Glazing:

4 mm-es tömör polikarbonát / 4 mm Compact PC

Első végfal / Front end walls:

Fix üvegezett (nem levehető) / Not removable

Hátsó végfal / Back end walls:

Nincs, csak 90 mm-es gumitömítés / None, only 90 mm high rubber seal

Gumitömítés elöl / Rubber seals:

6cm / 8cm / 10cm / 6cm / 8cm / 10cm

Felhajtható küszöb / Folding sill:

Elöl 14 cm magas / 14 cm high at the front

Vázszerkezet / Profiles:

Eloxált, extra erős alumínium profil / Anodized extra strong aluminium profiles

Sínpálya / Track:

13 mm magas, szuperlapos sínpálya / 13 mm high extra flat tracks

Kerekek / Wheels:

Kopásálló kerekek, rozsdamentes csapágy / POM wheels, stainless steel bearings

Kötőelemek / Screws:

Krómacél rozsdamentes csavarok / Stainless steel screws

Biztonság / Protection:

Folyamatos viharbiztosítási rendszer / Continuous storm secure system

Sínhosszabbítás / Track extension:

A fedés teljes letolhatóságáért / For the totally pushing down

Gyerekzár / Safety lock:

Kulccsal zárható szegmensek / Lockable modules

Színes profilok / Colored profiles:

RAL színskála alapján / By RAL colour

Egy oldali sínpálya / One side track:

A kényelmesebb járófelületért / For the confortable tread
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OPCIÓS LEHETŐSÉGEK (FELÁR ELLENÉBEN) / OPTIONAL EQUIPMENTS (EXTRA PRICE)
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POLIKARBONÁT MEDENCEFEDÉSEK
POLYCARBONATE POOL COVERS
KX-4 PLUS DUO CLEAR POLIKARBONÁT MEDENCEFEDÉS / KX-4 PLUS DUO CLEAR POLYCARBONATE POOL COVER
A modern, minimalista szögletes forma magasított változata a
jobb belső térkihasználás érdekében. 2 bordás kivitel. Magassága
a szélességétől függően 0,6-0,9 m között változik. Szögletes
kivitele ellenére, éles sarok, vagy él nincs rajta, ezzel elkerülve a
baleseteket. Extra erős alumínium profilja külön ehhez a típushoz
lett tervezve. Merevítő bordái különösen erőssé teszik még ezt
az alacsony formát is. Sínpályája szuperlapos, mindössze 13 mm
magas. Rendelhető 1 oldali sínrendszerrel is. Kizárólag 4 mm-es
víztiszta, tömör polikarbonát üvegezéssel készül.

Modern, minimalist style, higher version of the superflat square shape KX-4
cover. 2 sink make. The height is between 0,6-0,9 m, depending on width.
There are no sharp corners in the cover to avoid the injuries. This type of
roof has unique extra strong profile system which ensures the best stability.
The rail is superflat, only 13 mm high. The KX4 Plus covers are available in
one side track system too. The glazing is only from 4 mm thick compact
polycarbonate.

ALAPFELSZERELTSÉG / STANDARD EQUIPMENTS
Üvegezés / Glazing:

4 mm-es tömör polikarbonát / 4 mm Compact PC

Első végfal / Front end walls:

Fix üvegezett (nem levehető) / Not removable

Hátsó végfal / Back end walls:

Fix üvegezett (nem levehető) / Not removable

Gumitömítés elöl / Rubber seals:

6cm / 8cm / 10cm / 6cm / 8cm / 10cm

Ajtó / Door:

1 db nyíló, vagy toló ajtó az oldal-, vagy homlokfalon / 1 pc hinged or sliding door

Vázszerkezet / Profiles:

Eloxált, extra erős alumínium profil / Anodized extra strong aluminium profiles

Sínpálya / Track:

13 mm magas, szuperlapos sínpálya / 13 mm high extra flat tracks

Kerekek / Wheels:

Kopásálló kerekek, rozsdamentes csapágy / POM wheels, stainless steel bearings

Kötőelemek / Screws:

Krómacél rozsdamentes csavarok / Stainless steel screws

Biztonság / Protection:

Folyamatos viharbiztosítási rendszer / Continuous storm secure system
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OPCIÓS LEHETŐSÉGEK (FELÁR ELLENÉBEN) / OPTIONAL EQUIPMENTS (EXTRA PRICE)
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+Ajtó / Optional door:

+ajtó, oldal-, homlokfalon / Optional door

Felhajtható küszöb / Folding sill:

14 cm magas elől és/vagy hátul / 14 cm high

Üvegezett felhajtás / Folding trap door:

Magas felhajtás elől / Divided end wall

Sínhosszabbítás / Track extension:

A fedés teljes letolhatóságáért / For the totally pushing down

Gyerekzár / Safety lock:

Kulccsal zárható szegmensek / Lockable modules

Színes profilok / Colored profiles:

RAL színskála alapján / By RAL colour

Egy oldali sínpálya / One side track:

A kényelmesebb járófelületért / For the confortable tread
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POLIKARBONÁT MEDENCEFEDÉSEK
POLYCARBONATE POOL COVERS
KX-4 PLUS TRIO CLEAR POLIKARBONÁT MEDENCEFEDÉS / KX-4 PLUS TRIO CLEAR POLYCARBONATE POOL COVER
A modern, minimalista szögletes forma magasított változata a
jobb belső térkihasználás érdekében. 3 bordás kivitel. A megnövelt bordaszám miatt nagyobb szegmensek gyártása lehetséges
az ugyanakkora terhelhetőség megtartása mellett. Magassága a
szélességétől függően 0,6-0,9 m között változik. Szögletes kivitele ellenére, éles sarok, vagy él nincs rajta, ezzel elkerülve a baleseteket. Extra erős alumínium profilja külön ehhez a típushoz lett
tervezve. Merevítő bordái különösen erőssé teszik még ezt az alacsony formát is. Sínpályája szuperlapos, mindössze 13 mm magas.
Rendelhető 1 oldali sínrendszerrel is. Kizárólag 4 mm-es víztiszta,
tömör polikarbonát üvegezéssel készül.

Modern, minimalist style, higher version of the superflat square shape KX-4
cover. 3 sink make. Because of the bigger sink number, the production of
bigger segments is possible keeping the same load. The height is between
0,6-0,9 m, depending on width. There are no sharp corners in the cover to
avoid the injuries. This type of roof has unique extra strong profile system
which ensures the best stability. The rail is superflat, only 13 mm high. The
KX4 Plus covers are available in one side track system too. The glazing is
only from 4 mm thick compact polycarbonate.

ALAPFELSZERELTSÉG / STANDARD EQUIPMENTS
Üvegezés / Glazing:

4 mm-es tömör polikarbonát / 4 mm Compact PC

Első végfal / Front end walls:

Fix üvegezett (nem levehető) / Not removable

Hátsó végfal / Back end walls:

Fix üvegezett (nem levehető) / Not removable

Gumitömítés elöl / Rubber seals:

6cm / 8cm / 10cm / 6cm / 8cm / 10cm

Ajtó / Door:

1 db nyíló, vagy toló ajtó az oldal-, vagy homlokfalon / 1 pc hinged or sliding door

Vázszerkezet / Profiles:

Eloxált, extra erős alumínium profil / Anodized extra strong aluminium profiles

Sínpálya / Track:

13 mm magas, szuperlapos sínpálya / 13 mm high extra flat tracks

Kerekek / Wheels:

Kopásálló kerekek, rozsdamentes csapágy / POM wheels, stainless steel bearings

Kötőelemek / Screws:

Krómacél rozsdamentes csavarok / Stainless steel screws

Biztonság / Protection:

Folyamatos viharbiztosítási rendszer / Continuous storm secure system

OPCIÓS LEHETŐSÉGEK (FELÁR ELLENÉBEN) / OPTIONAL EQUIPMENTS (EXTRA PRICE)
+ajtó, oldal-, homlokfalon / Optional door

Felhajtható küszöb / Folding sill:

14 cm magas elől és/vagy hátul / 14 cm high

Üvegezett felhajtás / Folding trap door:

Magas felhajtás elől / Divided end wall

Sínhosszabbítás / Track extension:

A fedés teljes letolhatóságáért / For the totally pushing down

Gyerekzár / Safety lock:

Kulccsal zárható szegmensek / Lockable modules

Színes profilok / Colored profiles:

RAL színskála alapján / By RAL colour

Egy oldali sínpálya / One side track:

A kényelmesebb járófelületért / For the confortable tread
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+Ajtó / Optional door:

219

POLIKARBONÁT MEDENCEFEDÉSEK
POLYCARBONATE POOL COVERS
KX-8 POLIKARBONÁT MEDENCEFEDÉS / KX-8 POLYCARBONATE POOL COVER
Klasszikus kosárgörbe forma, az egyik legkedveltebb típus.
Alacsony a tájba jól beilleszkedik. Magassága a szélességétől
függően 0,8-1,2 m között változik. Rendelhető 10 mm-es légcellás
és 4 mm-es víztiszta, tömör polikarbonát üvegezéssel is.

The classic basket curve form, the most popular type. This type is flat, fits
in the garden. The height is between 0,8-1,2 m, depending on width. The
glazing is from 4 mm thick compact polycarbonate or 10 mm thick air-cell
polycarbonate too.

ALAPFELSZERELTSÉG / STANDARD EQUIPMENTS
Üvegezés Légcellás típusnál / Glazing at closed Cell types:

10 mm-es tömör polikarbonát / 10 mm Compact PC

Üvegezés Clear típusnál / Glazing at Clear types:

4 mm-es tömör polikarbonát / 4 mm Compact PC

Végfalak / End walls:

Leszerelhető, üvegezett végfalak / Removable end walls

Gumitömítések / Rubber seals:

6cm / 8cm / 10cm / 6cm / 8cm / 10cm

Ajtó / Door:

1 db nyíló, vagy toló ajtó az oldal-, vagy homlokfalon / 1 pc hinged or sliding door

Vázszerkezet / Profiles:

Eloxált, extra erős alumínium profil / Anodized extra strong aluminium profiles

Sínpálya / Track:

15 mm magas, szuperlapos sínpálya / 15 mm high extra flat tracks

Kerekek / Wheels:

Kopásálló kerekek, rozsdamentes csapágy / POM wheels, stainless steel bearings

Kötőelemek / Screws:

Krómacél rozsdamentes csavarok / Stainless steel screws

Biztonság / Protection:

Folyamatos viharbiztosítási rendszer / Continuous storm secure system

12. MEDENCEFEDÉSEK | POOL COVERS

OPCIÓS LEHETŐSÉGEK (FELÁR ELLENÉBEN) / OPTIONAL EQUIPMENTS (EXTRA PRICE)
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+Ajtó / Optional door:

+ajtó, oldal-, homlokfalon / Optional door

Felhajtható küszöb / Folding sill:

14 cm magas elől és/vagy hátul / 14 cm high

Üvegezett felhajtás / Folding trap door:

Magas felhajtás elől / Divided end wall

Sínhosszabbítás / Track extension:

A fedés teljes letolhatóságáért / For the totally pushing down

Gyerekzár / Safety lock:

Kulccsal zárható szegmensek / Lockable modules

Színes profilok / Colored profiles:

RAL színskála alapján / By RAL colour
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POLIKARBONÁT MEDENCEFEDÉSEK
POLYCARBONATE POOL COVERS
KX-8 SILVER POLIKARBONÁT MEDENCEFEDÉS / KX-8 SILVER POLYCARBONATE POOL COVER
A klasszikus kosárgörbe forma gazdaságosabb változata. A Silver
típusok ár-érték aránya kiemelkedő. Magassága a szélességétől
füg-gően 0,75-1,1 m között változik. Csak az általános szürke
színű eloxált alumínium profillal rendelhető. Végfalai fixek, nem
levehetők. A Silver típusoknál a gyerekzár alaptartozék. Sínpályája
szuperlapos, mindössze 13 mm magas. Rendelhető 6 mm-es
légcellás és 3 mm-es víztiszta, tömör polikarbonát üvegezéssel is.

The economical variant of the classic basket curve form. The price-value
ratio is prominent. The height is between 0,75-1,1 m, depending on width.
This type is available only with anodized profiles. The endwalls are not
removable. The safety lock is included. The rail is superflat, only 13 mm high.
This type is available with 6 mm air-cell or 3 mm compact polycarbonate
glazing.

ALAPFELSZERELTSÉG / STANDARD EQUIPMENTS
Üvegezés Légcellás típusnál / Glazing at closed Cell types:

6 mm-es légcellás polikarbonát / 6 mm Closed cell PC

Üvegezés Clear típusnál / Glazing at Clear types:

3 mm-es tömör polikarbonát / 3 mm Compact PC

Első és hátsó végfalak / End walls:

Fix üvegezett végfalak (nem levehetők) / Not removable

Gumitömítések / Rubber seals:

11cm / 11cm

Ajtó / Door:

1 db nyíló, vagy toló ajtó az oldal-, vagy végfalon / 1 pc hinged or sliding door

Vázszerkezet / Profiles:

Natúr eloxált alumínium profil / Anodized aluminium profiles

Sínpálya / Track:

13 mm magas, szuperlapos sínpálya / 13 mm high extra flat tracks

Kerekek / Wheels:

Kopásálló kerekek, rozsdamentes csapágy / POM wheels, stainless steel bearings

Kötőelemek / Screws:

Krómacél rozsdamentes csavarok / Stainless steel screws

Biztonság / Protection:

Folyamatos viharbiztosítási rendszer / Continuous storm secure system

Gyerekzár / Safety lock:

Kulccsal zárható szegmensek / Lockable modules

OPCIÓS LEHETŐSÉGEK (FELÁR ELLENÉBEN) / OPTIONAL EQUIPMENTS (EXTRA PRICE)
+ajtó, oldal-, homlok-, vagy végfalon / Optional door
14 cm magas elől és/vagy hátul / 14 cm high

Sínhosszabbítás / Track extension:

A fedés teljes letolhatóságáért / For the totally pushing down
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+Ajtó / Optional door:
Felhajtható küszöb / Folding sill:
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POLIKARBONÁT MEDENCEFEDÉSEK
POLYCARBONATE POOL COVERS
KX-14 POLIKARBONÁT MEDENCEFEDÉS / KX-14 POLYCARBONATE POOL COVER
A klasszikus íves forma. Elsősorban jól kihasználható belső tere
tette kedveltté. Magassága, szélességi méretétől függően 1,1-2 m
között változik. Rendelhető 10 mm-es légcellás és 4 mm-es
víztiszta, tömör polikarbonát üvegezéssel is.

The classic arch form. Very liked thanks for the roomy inner space. The
height is between 1,1-2 m, depending on width. This type is available with
10 mm air-cell or 4 mm compact polycarbonate glazing.

ALAPFELSZERELTSÉG / STANDARD EQUIPMENTS

12. MEDENCEFEDÉSEK | POOL COVERS

Üvegezés Légcellás típusnál / Glazing at closed Cell types:
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10 mm-es légcellás polikarbonát / 10 mm Closed cell PC

Üvegezés Clear típusnál / Glazing at Clear types:

4 mm-es tömör polikarbonát / 4 mm Compact PC

Végfalak / End walls:

Leszerelhető, üvegezett végfalak / Removable end walls

Gumitömítések / Rubber seals:

6cm / 8cm / 10cm / 6cm / 8cm / 10cm

Ajtó / Door:

1 db nyíló, vagy toló ajtó az oldal-, vagy végfalon / 1 pc hinged or sliding door

Vázszerkezet / Profiles:

Eloxált, extra erős alumínium profil / Anodized extra strong aluminium profiles

Sínpálya / Track:

15 mm magas, szuperlapos sínpálya / 15 mm high extra flat tracks

Kerekek / Wheels:

Kopásálló kerekek, rozsdamentes csapágy / POM wheels, stainless steel bearings

Kötőelemek / Screws:

Krómacél rozsdamentes csavarok / Stainless steel screws

Biztonság / Protection:

Folyamatos viharbiztosítási rendszer / Continuous storm secure system

OPCIÓS LEHETŐSÉGEK (FELÁR ELLENÉBEN) / OPTIONAL EQUIPMENTS (EXTRA PRICE)
+Ajtó / Optional door:

+ajtó, oldal-, homlok-, vagy végfalon / Optional door

Felhajtható küszöb / Folding sill:

14 cm magas elől és/vagy hátul / 14 cm high

Üvegezett felhajtás / Folding trap door:

Magas felhajtás elől és/vagy hátul / Divided end wall

Sínhosszabbítás / Track extension:

A fedés teljes letolhatóságáért / For the totally pushing down

Gyerekzár / Safety lock:

Kulccsal zárható szegmensek / Lockable modules

Színes profilok / Colored profiles:

RAL színskála alapján / By RAL colour
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POLIKARBONÁT MEDENCEFEDÉSEK
POLYCARBONATE POOL COVERS
KX-14 SILVER POLIKARBONÁT MEDENCEFEDÉS / KX-14 SILVER POLYCARBONATE POOL COVER
A klasszikus íves forma gazdaságosabb változata. A Silver
típusok ár-érték aránya kiemelkedő. Magassága a szélességétől
függően 1,1-1,75 m között változik. Csak az általános szürke
színű eloxált alumínium profillal rendelhető. Végfalai fixek, nem
levehetők. A Silver típusoknál a gyerekzár alaptartozék. Sínpályája
szuperlapos, mindössze 13 mm magas. Rendelhető 6 mm-es
légcellás és 3 mm-es víztiszta, tömör polikarbonát üvegezéssel is.

The economical variant of the classic arch form. The price-value ratio is
prominent. The height is between 1,1-1,75 m, depending on width. This type
is available only with anodized profiles. The endwalls are not removable.
The safety lock.

ALAPFELSZERELTSÉG / STANDARD EQUIPMENTS
Üvegezés Légcellás típusnál / Glazing at closed Cell types:

6 mm-es légcellás polikarbonát / 6 mm Closed cell PC

Üvegezés Clear típusnál / Glazing at Clear types:

3 mm-es tömör polikarbonát / 3 mm Compact PC

Végfalak / End walls:

Fix üvegezett végfalak (nem levehetők) / Not removable

Gumitömítések / Rubber seals:

11cm / 11cm

Ajtó / Door:

1 db nyíló, vagy toló ajtó az oldal-, vagy végfalon / 1 pc hinged or sliding door

Vázszerkezet / Profiles:

Natúr eloxált alumínium profil / Anodized aluminium profiles

Sínpálya / Track:

13 mm magas, szuperlapos sínpálya / 13 mm high extra flat tracks

Kerekek / Wheels:

Kopásálló kerekek, rozsdamentes csapágy / POM wheels, stainless steel bearings

Kötőelemek / Screws:

Krómacél rozsdamentes csavarok / Stainless steel screws

Biztonság / Protection:

Folyamatos viharbiztosítási rendszer / Continuous storm secure system

Gyerekzár / Safety lock:

Kulccsal zárható szegmensek / Lockable modules

OPCIÓS LEHETŐSÉGEK (FELÁR ELLENÉBEN) / OPTIONAL EQUIPMENTS (EXTRA PRICE)
+ajtó, oldal-, homlok-, vagy végfalon / Optional door
14 cm magas elől és/vagy hátul / 14 cm high

Sínhosszabbítás / Track extension:

A fedés teljes letolhatóságáért / For the totally pushing down
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+Ajtó / Optional door:
Felhajtható küszöb / Folding sill:
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POLIKARBONÁT MEDENCEFEDÉSEK
POLYCARBONATE POOL COVERS
KX-20 POLIKARBONÁT MEDENCEFEDÉS / KX-20 POLYCARBONATE POOL COVER
Klasszikus forma, magas előtérrel. A magas előtér nagymértékben
növeli a medence kényelmes használhatóságát. Magassága a szélességétől függően 2,1-2,45 m között változik. Rendelhető 10 mm-es
légcellás és 4 mm-es víztiszta, tömör polikarbonát üvegezéssel is.

Classic form with a high first module wich ensure the comfortable using.
The height is between 2,1-2,45 m depending on width. This type is available
with 10 mm air-cell or 4 mm compact polycarbonate glazing.

ALAPFELSZERELTSÉG / STANDARD EQUIPMENTS
Üvegezés Légcellás típusnál / Glazing at closed Cell types:

10 mm-es légcellás polikarbonát / 10 mm Closed cell PC

Üvegezés Clear típusnál / Glazing at Clear types:

4 mm-es tömör polikarbonát / 4 mm Compact PC

Végfalak / End walls:

Leszerelhető, üvegezett végfalak / Removable end walls

Gumitömítések / Rubber seals:

6cm / 8cm / 10cm / 6cm / 8cm / 10cm

Ajtó / Door:

1 db nyíló, vagy toló ajtó az oldal-, vagy végfalon / 1 pc hinged or sliding door

Vázszerkezet / Profiles:

Eloxált, extra erős alumínium profil / Anodized extra strong aluminium profiles

Sínpálya / Track:

15 mm magas, szuperlapos sínpálya / 15 mm high extra flat tracks

Kerekek / Wheels:

Kopásálló kerekek, rozsdamentes csapágy / POM wheels, stainless steel bearings

Kötőelemek / Screws:

Krómacél rozsdamentes csavarok / Stainless steel screws

Biztonság / Protection:

Folyamatos viharbiztosítási rendszer / Continuous storm secure system

12. MEDENCEFEDÉSEK | POOL COVERS

OPCIÓS LEHETŐSÉGEK (FELÁR ELLENÉBEN) / OPTIONAL EQUIPMENTS (EXTRA PRICE)
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+Ajtó / Optional door:

+ajtó, oldal-, homlok-, vagy végfalon / Optional door

Felhajtható küszöb / Folding sill:

14 cm magas elől és/vagy hátul / 14 cm high

Üvegezett felhajtás / Folding trap door:

Magas felhajtás elől és/vagy hátul / Divided end wall

Sínhosszabbítás / Track extension:

A fedés teljes letolhatóságáért / For the totally pushing down

Gyerekzár / Safety lock:

Kulccsal zárható szegmensek / Lockable modules

Színes profilok / Colored profiles:

RAL színskála alapján / By RAL colour
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POLIKARBONÁT MEDENCEFEDÉSEK
POLYCARBONATE POOL COVERS
KX-22 SMALL POLIKARBONÁT MEDENCEFEDÉS / KX-22 SMALL SILVER POLYCARBONATE POOL COVER
A magas KX-22-es típus alacsonyabbik változata. Előnye, hogy
megtartja meredeken felfelé induló formát, de a tájba jól beilleszkedik alacsonyabb méretei miatt. Magassága a szélességétől függően 1,3-1,7 m között változik. Rendelhető 10 mm-es légcellás és
4 mm-es víztiszta, tömör polikarbonát üvegezéssel is.

The KX-22 Small is the lower variant of KX-22 type. The advantages are the
steep walls and the lower form. The height is between 1,3-1,7 m depending
on width. This type is available with 10 mm air-cell or 4 mm compact
polycarbonate glazing.

ALAPFELSZERELTSÉG / STANDARD EQUIPMENTS
Üvegezés Légcellás típusnál / Glazing at closed Cell types:

10 mm-es légcellás polikarbonát / 10 mm Closed cell PC

Üvegezés Clear típusnál / Glazing at Clear types:

4 mm-es tömör polikarbonát / 4 mm Compact PC

Végfalak / End walls:

Leszerelhető, üvegezett végfalak / Removable end walls

Gumitömítések / Rubber seals:

6cm / 8cm / 10cm / 6cm / 8cm / 10cm

Ajtó / Door:

1 db nyíló, vagy toló ajtó az oldal-, vagy végfalon / 1 pc hinged or sliding door

Vázszerkezet / Profiles:

Natúr eloxált alumínium profil / Anodized aluminium profiles

Sínpálya / Track:

15 mm magas, szuperlapos sínpálya / 15 mm high extra flat tracks

Kerekek / Wheels:

Kopásálló kerekek, rozsdamentes csapágy / POM wheels, stainless steel bearings

Kötőelemek / Screws:

Krómacél rozsdamentes csavarok / Stainless steel screws

Biztonság / Protection:

Folyamatos viharbiztosítási rendszer / Continuous storm secure system

OPCIÓS LEHETŐSÉGEK (FELÁR ELLENÉBEN) / OPTIONAL EQUIPMENTS (EXTRA PRICE)
+Ajtó / Optional door:

+ajtó, oldal-, homlok-, vagy végfalon / Optional door

Felhajtható küszöb / Folding sill:

14 cm magas elől és/vagy hátul / 14 cm high

Üvegezett felhajtás / Folding trap door:

Magas felhajtás elől és/vagy hátul / Divided end wall
A fedés teljes letolhatóságáért / For the totally pushing down

Gyerekzár / Safety lock:

Kulccsal zárható szegmensek / Lockable modules

Színes profilok / Colored profiles:

RAL színskála alapján / By RAL colour
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Sínhosszabbítás / Track extension:
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POLIKARBONÁT MEDENCEFEDÉSEK
POLYCARBONATE POOL COVERS
KX-22 POLIKARBONÁT MEDENCEFEDÉS / KX-22 POLYCARBONATE POOL COVER
Magas forma a medence legjobb kihasználásának érdekében.
Különösen nagy belső teret biztosít, ezzel elérve a maximális
komfortérzetet. Magassága a szélességétől függően 2,1-2,45 m
között változik. Rendelhető 10 mm-es légcellás és 4 mm-es víztiszta,
tömör polikarbonát üvegezéssel is.

The high form ensures the best using of the pool. This type ensures the
maximum comfort thanks for the huge inner space. The height is between
2,1-2,45 m, depending on width. This type is available with 10 mm air-cell or
4 mm compact polycarbonate glazing.

ALAPFELSZERELTSÉG / STANDARD EQUIPMENTS
Üvegezés Légcellás típusnál / Glazing at closed Cell types:

10 mm-es légcellás polikarbonát / 10 mm Closed cell PC

Üvegezés Clear típusnál / Glazing at Clear types:

4 mm-es tömör polikarbonát / 4 mm Compact PC

Végfalak / End walls:

Leszerelhető, üvegezett végfalak / Removable end walls

Gumitömítések / Rubber seals:

6cm / 8cm / 10cm / 6cm / 8cm / 10cm

Ajtó / Door:

1 db nyíló, vagy toló ajtó az oldal-, vagy végfalon / 1 pc hinged or sliding door

Vázszerkezet / Profiles:

Eloxált, extra erős alumínium profil / Anodized extra strong aluminium profiles

Sínpálya / Track:

15 mm magas, szuperlapos sínpálya / 15 mm high extra flat tracks

Kerekek / Wheels:

Kopásálló kerekek, rozsdamentes csapágy / POM wheels, stainless steel bearings

Kötőelemek / Screws:

Krómacél rozsdamentes csavarok / Stainless steel screws

Biztonság / Protection:

Folyamatos viharbiztosítási rendszer / Continuous storm secure system

OPCIÓS LEHETŐSÉGEK (FELÁR ELLENÉBEN) / OPTIONAL EQUIPMENTS (EXTRA PRICE)
+Ajtó / Optional door:

+ajtó, oldal-, homlok-, vagy végfalon / Optional door

Felhajtható küszöb / Folding sill:

14 cm magas elől és/vagy hátul / 14 cm high

Üvegezett felhajtás / Folding trap door:

Magas felhajtás elől és/vagy hátul / Divided end wall
A fedés teljes letolhatóságáért / For the totally pushing down

Gyerekzár / Safety lock:

Kulccsal zárható szegmensek / Lockable modules

Színes profilok / Colored profiles:

RAL színskála alapján / By RAL colour
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POLIKARBONÁT MEDENCEFEDÉSEK
POLYCARBONATE POOL COVERS
KX-25 POLIKARBONÁT MEDENCEFEDÉS / KX-25 POLYCARBONATE POOL COVER
Magas forma, aszimmetrikus kivitelben. Különösen nagy belső teret
biztosít, ezzel elérve a maximális komfortérzetet. Magassága a szélességétől függően 2,1-2,45 m között változik. Rendelhető 10 mm-es
légcellás és 4 mm-es víztiszta, tömör polikarbonát üvegezéssel is.

High form with asymmetrical cross-section. Ensures very big inner space
with maximum comfort. The height is between 2,1-2,45 m, depending
on width. This type is available with 10 mm air-cell or 4 mm compact
polycarbonate glazing.

ALAPFELSZERELTSÉG / STANDARD EQUIPMENTS
Üvegezés Légcellás típusnál / Glazing at closed Cell types:

10 mm-es légcellás polikarbonát / 10 mm Closed cell PC

Üvegezés Clear típusnál / Glazing at Clear types:

4 mm-es tömör polikarbonát / 4 mm Compact PC

Végfalak / End walls:

Leszerelhető, üvegezett végfalak / Removable end walls

Gumitömítések / Rubber seals:

6cm / 8cm / 10cm / 6cm / 8cm / 10cm

Ajtó / Door:

1 db nyíló, vagy toló ajtó az oldal-, vagy végfalon / 1 pc hinged or sliding door

Vázszerkezet / Profiles:

Eloxált, extra erős alumínium profil / Anodized extra strong aluminium profiles

Sínpálya / Track:

15 mm magas, szuperlapos sínpálya / 15 mm high extra flat tracks

Kerekek / Wheels:

Kopásálló kerekek, rozsdamentes csapágy / POM wheels, stainless steel bearings

Kötőelemek / Screws:

Krómacél rozsdamentes csavarok / Stainless steel screws

Biztonság / Protection:

Folyamatos viharbiztosítási rendszer / Continuous storm secure system

OPCIÓS LEHETŐSÉGEK (FELÁR ELLENÉBEN) / OPTIONAL EQUIPMENTS (EXTRA PRICE)
+Ajtó / Optional door:

+ajtó, oldal-, homlok-, vagy végfalon / Optional door

Felhajtható küszöb / Folding sill:

14 cm magas elől és/vagy hátul / 14 cm high

Üvegezett felhajtás / Folding trap door:

Magas felhajtás elől és/vagy hátul / Divided end wall
A fedés teljes letolhatóságáért / For the totally pushing down

Gyerekzár / Safety lock:

Kulccsal zárható szegmensek / Lockable modules

Színes profilok / Colored profiles:

RAL színskála alapján / By RAL colour
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POLIKARBONÁT MEDENCEFEDÉSEK
POLYCARBONATE POOL COVERS
KX-24 POLIKARBONÁT MEDENCEFEDÉS / KX-24 POLYCARBONATE POOL COVER
Magas, falon futó forma. Előnye, hogy az épülethez kapcsolható,
így annak részét képezi. Különösen nagy belső teret biztosít, ezzel
elérve a maximális komfortérzetet. Magassága a szélességétől
függően 2,4-2,7 m között változik. Rendelhető 10 mm-es légcellás
és 4 mm-es víztiszta, tömör polikarbonát üvegezéssel is.

High, rely on wall type. The advantage of this type is that the cover will
be the part of the building. Ensures very big inner space with maximum
comfort. The height is between 2,4-2,7 m, depending on width. This type
is available with 10 mm air-cell or 4 mm compact polycarbonate glazing.

ALAPFELSZERELTSÉG / STANDARD EQUIPMENTS
Üvegezés Légcellás típusnál / Glazing at closed Cell types:

10 mm-es légcellás polikarbonát / 10 mm Closed cell PC

Üvegezés Clear típusnál / Glazing at Clear types:

4 mm-es tömör polikarbonát / 4 mm Compact PC

Végfalak / End walls:

Leszerelhető, üvegezett végfalak / Removable end walls

Gumitömítések / Rubber seals:

6cm / 8cm / 10cm / 6cm / 8cm / 10cm

Ajtó / Door:

1 db nyíló, vagy toló ajtó az oldal-, vagy végfalon / 1 pc hinged or sliding door

Vázszerkezet / Profiles:

Eloxált, extra erős alumínium profil / Anodized extra strong aluminium profiles

Sínpálya / Track:

15 mm magas, szuperlapos sínpálya / 15 mm high extra flat tracks

Kerekek / Wheels:

Kopásálló kerekek, rozsdamentes csapágy / POM wheels, stainless steel bearings

Kötőelemek / Screws:

Krómacél rozsdamentes csavarok / Stainless steel screws

Biztonság / Protection:

Folyamatos viharbiztosítási rendszer / Continuous storm secure system
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+Ajtó / Optional door:

+ajtó, oldal-, homlok-, vagy végfalon / Optional door

Felhajtható küszöb / Folding sill:

14 cm magas elől és/vagy hátul / 14 cm high

Üvegezett felhajtás / Folding trap door:

Magas felhajtás elől és/vagy hátul / Divided end wall

Sínhosszabbítás / Track extension:

A fedés teljes letolhatóságáért / For the totally pushing down

Gyerekzár / Safety lock:

Kulccsal zárható szegmensek / Lockable modules

Színes profilok / Colored profiles:

RAL színskála alapján / By RAL colour
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