
Moderní, inovativní, personifikovatelný design
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MOON
NADHLADINOVÁ ROLETA

FRANCOUZSKÝ
VÝROBEK
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NADHLADINOVÁ ROLETA

MOON

Bílá

Modrá

Šampaňská šedá

STOJNA

Betonově 
šedá

STŘEDOVÝ DISK

Dřevo

ČernáAnýzově
zelená

DĚTSKÁ POJISTKA2

LAMELY
•  Polykarbonátové solární lamely 

nebo neprůhledné PVC lamely.
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HLINÍKOVÁ HŘÍDEL6 

Roleta je vhodná pro bazény od 2 x 3 m do 
5 x 13,5 m.

STOJANY
•  Základní konstrukce schovaná v elegantním 

termoplastickém kompozitu.
• Obzvlášť odolná proti nárazům a škrábancům.
• Hliníková struktura.
• K dispozici více barev.
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MOTOR
Elektrický pohon:
•  Nastavitelné koncové spínače. Lze je využít 

pro manuální obsluhu rolety. Zajistí možnost 
mechanického navinutí či rozvinutí rolety v případě 
náhlého výpadku elektrického proudu.

•  Hřídel a celou hmotnost návinu nesou vysoce 
kvalitní ložiska zajišťující dlouhou životnost motoru.

Ovládání pomocí dálkového ovladače Wi-Key, klíče 
nebo aplikace LivePool (pozor: zavírat a otevírat 
pouze za dohledu na bazén).

3 4 STŘEDOVÝ DISK
• Středové disky v sedmi barevných 

tónech, případně na poptávku 
ve vašich oblíbených barvách dle 
stupnice RAL.

•  Dostupné s elektrickým nebo solárním 
pohonem.

• Díky různým možnostem barevného 
provedení sladíte roletu s okolím.

• Barevné středové disky dodávají roletě 
moderní tóny a výraz.

VARIANTY

•  Stojny v elegantním, moderním vzhledu.
•  Nenápadný: Stojna decentně zakrývá 

boční stranu rolety.

UŠLECHTILÝ DESIGN

•  Pečlivě vybrané materiály a komponenty 
a preciznost zpracování zaručují spolehli-
vost a dlouhodobý užitek.

•  Stojny z termoplastických kompozitních 
materiálů jsou bezúdržbové a odolné 
proti poškození.

PROVEDENÍ

Šampaňská šedá

Ledovcově bílá

Otevírejte a zavírejte roletu 
s aplikací LivePool přes Váš 
mobilní telefon (kromě solární 
variany).

LivePool 

BEZPEČNOST

NF P
NORMA

90-308

FRANCOUZSKÁ

ZÁRUKA
2 Roky

NAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ

ZÁRUKA
3 Roky

MOTOR

Křišťálové hnědá

Křištálová

Křišťálově zelená

Křišťálově černá Stříbrná

Křišťálově modrá

Bílá

Béžová

Modrá

Šedá

Naše lamely jsou kvalitně zpracované, vyrobené podle francouzské 
normy NF P90-308. Šířka lamely: 70 mm, výška 13 mm.

Sortiment lamel

Polykarbonátové solární 
lamely

Neprůhledné 
PVC lamely

Ochraňte roletu před UV 
zářením a nečistotami: se 
zimní ochrannou fólií IVERNÉA nebo 
celoroční ochranou IVERNÉA PLUS.

DŮLEŽITÉ

DOBRÉ VĚDĚT
Polykarbonátové solární lamely 
poskytují ohřev vody vlivem 
slunečního záření a snižují 
tepelné ztráty z vodní plochy.
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PRO DALŠÍ  INFORMACE KONTAKTUJTE VAŠEHO PRODEJCE
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Čtěte pozorně a uchovejte pro pozdější použití.

Roleta Moon, pokud je opatřená bezpečnostními zámky, brání pádu dítěte do pěti 
let do vody. Tento produkt splňuje přísnou francouzskou bezpečnostní normu NF P 
90-308. Nemůže být ale náhražkou pro zdravý lidský úsudek a osobní zodpovědnost. 
Účelem zakrytí není a nemůže být snížení bdělosti a pozornosti rodičů nebo jiné 
dospělé osoby. Děti se utopí za méně než tři minuty. Ochranná zařízení nemohou za 
žádných okolností vyloučit povinnost dohledu nad dětmi a nahradit zodpovědnost 
dospělých osob.. 

Záruka: 2 roky na celé zařízení a 3 roky na motor. Dle našich vlastních obchodních 
podmínek platí také pro PVC lamely záruka 3 roky a pro polykarbonátové lamely 
záruka 5 let. 

Objednací formulář: pro zajištění správných rozměrů Vašeho bazénu vyžadujeme 
bezpodmínečně kompletní vyplnění našeho zaměřovacího protokolu. Podle 
francouzské normy NF P90-308 musí být mezera mezi vnitřní stranou bazénu a 
hranou rolety maximálně 70 mm. 

Doba zavírání a otevírání: pro bazén o rozměrech 5 x 10 m: 3 minuty pro 
automatické otevření nebo zavření a cca 30 sekund pro zamknutí nebo odemknutí 
bezpečnostních zámků. Pro obsluhu rolety stačí jeden člověk. 

Použití: celoroční. Pro správnou funkci je nutné udržovat stálou výšku hladiny vody, 
což odpovídá běžnému filtrování a dopouštění vody v bazénu. Dodržujte výšku 
hladiny vody dle doporučení výrobce bazénu. 

Hranice použití:  na přání zákazníka dodáváme rolety bez bezpečnostních zámků 
proti pádu dítěte. Tato roleta nemůže sloužit k ochraně zdraví a bezpečnosti. Je 
montována pouze jako zábrana znečištění hladiny a odparu vody z bazénu. To 
samé platí pro bazény se schůdky po stranách či jiné tvary, kde nelze efektivně 
využít možností bezpečnostních zámků.

Zazimování: v případě klasického zazimování bazénu nechte roletu přes zimu 
navinutou a bazén zakryjte bezpečnostní zimní plachtou. V případě, že bazén na 
zimu temperujete a nevypouštíte, můžete nechat roletu zavřenou a pro ochranu 
lamel přikrýt zimní plachtou Ivernéa. 

Počet balíků: pro bazény o velikosti 5 x 10 m. Lamely: 5 balíků 5,10 x 0,25 x 0,20 m – 
250 kg / Hřídel: 1 balík 5,46 x 0,20 x 0,20 m – 30 kg / Stojny: 1 balík 0,80 x 0,60 x 0,55 
m – 40 kg / Celková hmotnost: 320 kg.

Výrobce: DEL SAS - ZA La Croix Rouge 35530 Brécé - France / www.del-piscine.fr


