
wellis.ro

CAPAC TERMOIZOLANT XTREME™ 
Acoperișul Xtreme are o eficiență de izolare mai mare pentru minipiscinele instalate în regiuni mai 
reci. Este cu circa 5 cm mai gros față de cel standard. Îl recomandăm celor care vor să se relaxeze 
indiferent de vremea rece de afară.

CAPAC TERMOIZOLANT

Capacele au fost proiectate să mențină căldura și să reducă 
costurile de energie. Izolația termică este asigurată de o spumă 
specială, care este acoperită în exterior de o piele sintetică UV. 
Mijlocul capacului are 120 mm grosime, se înclină spre 
marginile minipiscinei (70 mm), ca apa de ploaie să se scurgă 
repede. 

CAPACELE SUNT DISPONIBILE ÎN URMĂTOARELE CULORI: 

CAPACE TERMOIZOLANTE, MECANISM 
DE RIDICARE A CAPACULUI

CAPACE TERMOIZOLANTE UNICE
Avem posibilitatea de a produce capace termoizolante pentru minipiscine de orice formă, dimensiune, în culori diferite. Pentru detalii vă rugăm 
să contactați departamentul de vânzări.

HUSĂ PENTRU MINIPISCINĂ
Husa asigură protecție minipiscinei dumneavoastră, păstrând condiția ei între 2 utilizări, mai 
ales dacă sunteți plecat în vacanță. Izolarea reduce costurile de energie electrică în timpul 
lunilor de iarnă.

MECANISM DE RIDICARE 
A CAPACULUI
Deasemenea oferim un mecanism de ridicare care 
va face ca deschiderea și închiderea capacului să 
fie simplă.

MECANISM DE RIDICARE A CAPACULUI UNIVERSAL
Mecanismul de ridicare universal ajută cu ușurință și în mod idependent la ridicarea capacului Xtreme™ .
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