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Made in Holland

Veilige en energiebesparende  
zwembadafdekking 
Een veilige leefomgeving is onbetaalbaar. Zo is ook de veiligheid in en rond-
om uw zwembad van essentieel belang. Met de geïntegreerde Aquadeck® 
lamellenafdekking verhoogt u de veiligheid voor uw kinderen en huisdieren. 
U wilt het beste, ook in comfort, energiebesparing, duurzaamheid en uitstra-
ling. Door de volledige, perfect passende afdekking van uw zwembad creëert 
u in een handomdraai een geborgen ambiance. Een veilig gevoel.

De lamellenafdekking is in meerdere kleuren verkrijgbaar, zodat deze moeite-
loos aansluit op de stijl van uw huis en tuin.
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Betrouwbare voorsprong in techniek
Aquadeck® is een ervaren fabrikant van lamellen afdeksystemen voor uw 
zwembad. Met zorg produceren wij in eigen huis lamellenafdekkingen van 
topkwaliteit. Dankzij het gebruik van innovatieve materialen en de modernste 
technieken opent en sluit uw bad met één druk op de knop volautomatisch. 
In een handomdraai genieten van een frisse duik in uw zwembad, begint dan 
ook met een betrouwbare voorsprong in techniek!

Maatwerk en snelle productie- en levertijden
Een Aquadeck® is altijd maatwerk. Zowel qua vorm en afmetingen, als qua 
montageprincipe. Met enthousiast vakmanschap denken wij graag met u 
mee in maatwerkoplossingen. Ook dat vinden wij bij kwaliteit horen. Con-
tinue innovatie heeft geresulteerd in de juiste combinatie van techniek en 
logistiek. Het resultaat: perfect maatwerk met een productietijd van circa 14  
werkdagen. De prijs-kwaliteitverhouding van een Aquadeck® zwembad- 
afdekking is bovendien zeer aantrekkelijk. De enige taak die u nog heeft? 
Zorgeloos genieten van de mooie dingen van het leven!

Dit mag u van een Aquadeck® verwachten:
• topkwaliteit • veiligheid • energiebesparing • snelle productie- en levertijden • 
• maatwerk • gebruiksvriendelijk • nieuwste technologie • zeer goede prijs-
kwaliteitverhouding •

Opbouw

Inbouw in bad

Inbouw in bad 
met afwerkplaat

Inbouw in nis

Inbouw 
met hoekkap

Inbouw in bodem 
met vaste klep

Inbouw in 
bodem met 
beweegbare klep


