
  

Automatische afdekking voor een bestaand zwembad 

 

Voor bestaande of te renoveren zwembaden 

Opbouw met of zonder omkasting  

Esthetisch, betrouwbaar, veilig  

 
Technics & Applications 

Een automatische lamellenafdekking biedt u een zuiverder en  veiliger 

zwembad met een beter behoud van temperatuur. Het systeem zorgt dus 

voor een grote meerwaarde bij een gesloten zwembad. 

AquaTop gaat nog verder en wil ook het esthetische aspect van de 

zwembadomgeving behouden want in de eerste plaats is een zwembad een 

plek om te ontspannen en weg te dromen. 

AquaTop heeft een aantal systemen uitgewerkt om opbouwafdekkingen  op 

de best mogelijke manier te integreren in uw ontspanningsruimte. 

 
De automatische afdekking wordt achteraan het bad 

geïnstalleerd, mooi weggewerkt onder een houten bank. 

 

Esthetisch uitzicht bewaren 



 

 

Installation sur piscine existante ou à rénover 

 
Montage bij bestaand of te renoveren zwembad 

Top Premium : Afdekking in een houten behuizing  

De afdekking wordt aan het einde van het zwembad op het terras geplaatst. De houten bank is  gemaakt uit planken 

van Ipé hout met een dikte van 25 mm. De houten bekleding draagt bij tot een esthetische en natuurlijke integratie 

van uw lamellenafdekking in de omgeving. De afdekking wordt aangedreven door een externe buismotor en bediend 

met een sleutelschakelaar geïnstalleerd met zicht op het zwembad. Een perfecte oplossing om uw zwembad van een 

lamellenafdekking te voorzien zonder aan de structuur of de afwerking ervan te raken. 

 

 

 

 
  

 

AquaTop biedt een esthetische afwerking dankzij de 

verschillende uitvoeringen. 

De rolafdekking wordt met een steun aan weerszijden op 

de zwembadrand aan het einde van het bad geplaatst. De 

AquaTop afdekkingen zijn standaard uitgerust met een  

einderitschakelaar die ervoor zorgt dat de motor uitvalt 

eenmaal de afdekking volledig op- of afgerold is. 

Om de kleur van het hout te bewaren wordt aangeraden  

om het jaarlijks te behandelen. Zonder deze behandeling 

zal het op natuurlijke wijze vergrijzen.  
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Conform de norm NF P 90-308 voldoet deze  afdekking aan de wettelijke vereisten 

aangaande de zwembadveiligheid.  In gesloten toestand is het belangrijk om de afdekking 

te vergrendelen met behulp van de veiligheidsgespen die zich aan beide uiteinden van de 

afdekking bevinden  (aan één zijde bij montage met een zitbank). Bij juist gebruik kan men 

hiermee beantwoorden aan het weerstandsobjectief van 100 kg . 

 

 

 

Kindveiligheid – NF P 90-308 

 

De draadloze afstandsbediening, PVC-solarlamellen, transparante lamellen en gebruik van lamellen op  infinity pools  voldoen 

niet aan deze norm.  Uw installateur kan u begeleiden in uw keuze voor alternatieven om binnen de wettelijke normen te blijven  

 

 

            

Belangrijke informatie : 

De AquaTop afdekking is bedoeld om de toegang tot het zwembad te verhinderen voor 
kinderen jonger dan 5 jaar. Gebruiksperiode : alle seizoenen, behalve tijdens hagelbuien. 
Het zwembad moet zijn waterpeil gedurende de winter behouden. Afmetingen van het 
bad : breedte van 3 tot 12m, lengte van 6 tot 35m, Romeinse trap van 2m en groter. 
Roltijd van de afdekking : voor een zwembad van 8x4m : 3 minuten. Openen of sluiten 
van de veiligheidsgespen : 30 seconden voor het manuele systeem, onmiddellijk voor het 
automatische systeem TopLock. Verpakking van een afdekking van 8x4m : kist van 
4.15m lang, 63cm breed en 68cm hoog. Ongeveer 300 kg. Gebruik : 1 persoon kan zonder 
enige inspanning de afdekking bedienen en de veiligheidsgespen openen en sluiten. De 
afdekking kan in geen geval gezond verstand noch verantwoordelijkheidsgevoel 
vervangen. Ze mag niet gebruikt worden als vervanging van toezicht door een bekwaam 
persoon die nog steeds de beste garantie biedt voor de veiligheid van jonge kinderen. De 
maximum speling tussen de lamellen en de zwembadrand bedraagt 7 cm. De afdekkingen 
worden geïnstalleerd door AquaTop professionals die u kunnen bijstaan in uw keuze van 
een oplossing op uw maat. 


