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Cores:

Azul ou branco

ISOLA

ISO4 LA
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Informação breve sobre o produto:

• Poupança energética considerável
• Dispositivo enrolador com armação ou banco
• Operação manual ou automática
• Instalação no chão, parede ou tecto
• Uso ideal para interior e exterior



Cobertura térmica para piscinas apreciada
por milhares de utilizadores
CONTACTO
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Avenida da Conduta, 836
4420-619 GONDOMAR
PORTUGAL
Tel:(+351) 22 372 03 92
Fax:(+351) 22 379 09 08
info@climaconforto.pt
www.climaconforto.pt

O MILAGRE DO ISOLAMENTO
ENERGIA

 


Brilhantemente simples,
simplesmente brilhante
A cobertura térmica da piscina

ISOLA é de elevada qualidade,
UV-resistente, higienicamente neutra e
de fácil limpeza. A cobertura térmica é
constituída por multi-camada de 6mm
com revestimento de tecido poliéster na
superfície. A parte inferior da tela de isosolamento está protegida por uma película única, resistente aos vapores. A
THERMO-PROTECT da cobertura desliza sobre a superfície da água. Higiene:

Cobertura térmica ISOLA: 100% económica
Dependendo do período de uso da piscina privada, ISOLA reduz o consumo energético até 80%.
Além disso, para piscinas interiores, ISOLA elimina a condensação protegendo de forma eficiente a nave da piscina.
Perdas do ar ventilado e aquecido são reduzidas ao mínimo. Para este efeito, reduz-se o consumo dispendioso de energia e
também se reduz consideravelmente na água e aditivos químicos representando outra poupança significativa de dinheiro!

ISOLA – O milagre do isolamento fornece máxima
proteção contra vapores, adequado para
piscinas interiores

TECNOLOGIA




A cobertura térmica de multi-camadas ISOLA é uma lona
de isolamento resistente a vapores, que desliza na superfície
da água. ISO LA garante excelentes valores de isolamento
para ambas piscinas interiores e exteriores. IS OLA pode ser
equipada com enrolador manual ou automático. No caso de
enrolador automático a abertura e fecho são feitas de forma
semi-automática. Graças à orla dianteira (apenas para piscinas rectangulares), ISOLA pode ser enrolado e desenrolado quase
automaticamente. O sistema enrolador pode ser introduzido
num banco ou numa armação estética.



Especificações técnicas e descrições
Material: Tecido multi-camadas em
poliolefina (3 camadas)

Adequado para piscinas de qualquer
tamanho e feitio

Manutenção: limpeza ocasional, fora disso
manutenção desnecessária

certificados provam a inexistência de
problemas no uso em piscinas interiores
ou exteriores. A superfície da cobertura
térmica de estrutura exclusiva permite
uma limpeza fácil.

ISOLA – Soluções individuais personalizadas
para todos os modelos de piscinas
A ISOLA ajusta-se às características estruturais da sua piscina.
Por isso, vários tipos de instalação são possíveis como: instalações no
chão, parede, tecto ou ajustado a uma base móvel. A cobertura térmica pode também ser provida com aberturas, cortes precisos para assegurar um máximo grau de cobertura.

ISOLA com dispositivo
de fixação

Sistema enrolador:
manual ou automático

Armação e banco
PREMIUM

Armação e banco
MASTERSERIE

A aplicação da cobertura térmica ISOLA é muitofácil. A

Ambos, armação e banco PREMIUM são robustos para um
longo uso. Soluções elegantes e fiáveis para cobrir e proteger,
de forma eficiente, o enrolador de alto desempenho. A armação
é adequada para piscinas de largura até 6 m, banco até 8 m.
Material: PVC branco, com estrutura de aço especial. Outras
cores, a consultar.

Armação e banco MASTERSERIE são independentes
e de montagem fácil sem complicações. Constituído
por materiais de elevada qualidade. A armação é ideal
para piscinas com larguras até 6 m, banco até 8 m.
Material: PVC branco, com estrutura de aço especial.
Outras cores, a consultar.

piscina pode ser coberta ou descoberta de forma rápida
e fácil. ISOLA pode ser controlado manualmente ou
automaticamente através de motor. A coberturatérmica

ISOLA automática pode ser ajustada com orla dianteira
(patenteada) para todos os os enroladores automáticos

(unicamente para piscinas rectangulares).

Banco ELEGANT
ELEGANT – Bancos independentes que servem ao
mesmo tempo de coberturas elegantes para o sistema
enrolador. Disponível em 3 tipos diferentes. Material:
chapa lateral de aço inox V2A polido; motor tubular
24 V, unidade de controlo e estrutura de suporte
independente em aço especial. O banco é ideal para
piscinas com larguras até 6 m. Disponível com diferentes materiais de revestimento e cores (RAL).

ISOLA com dispositivo
de orla laminar dianteira

Armação
GALANT
GALANT é adequada para
enroladores JUNIOR STAR.

