Připravte si svůj projekt bazénového krytu
• SOLÉIO je vhodný pro většinu bazénů o rozměrech od 3 × 5,5 m do 6 × 12 m, a to s kompat
bilním tvarem (viz příklady níže).
• Naše bazénové kryty nejsou kompatibilní s alarmem ponoření.
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Automatický kryt bazénu
ne

ne

ano

Varování: Aby byly splněny veškeré bezpečnostní vlastnosti,
mezera mezi okrajem bazénu a okrajem krytu nesmí být větší
jak 70 mm.
Tohoto výsledku lze dosáhnout poskytnutím plánu výrobci
bazénu. Tento plán by měl důkladně znázorňovat délku bazénu
i jeho šířku změřenou na metry. Minimální a maximální hladina
vody vyžadovaná na jmenovitou hodnotu je +/- 3 cm.
Minimální hladina vody pro období zazimování musí těmto
podmínkám odpovídat.
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Razítko maloobchodníka

Záruka slavné značky
• Výběrem značky Hydra Système máte záruku rychle namontovaného krytu, který se snadno používá a jenž je
trvalý. Rovněž získáváte podporu a náhradní díly na mnoho let prostřednictvím 500 prodejců ve Francii i v
zahraničí.

• Hydra Système působí na trhu s bazény již více než 15 let. Díky zvláštní pozornosti věnované spolehlivosti
výrobků a snadnosti jejich zabudování do všech typů bazénů, skrze neustálé inovace spojující kvalitu i
úspory se Hydra Système rychle stal předním francouzským výrobcem do země zapuštěných krytů. Díky
znalostem plynoucím z praxe a mnohým patentům, které pocházejí z oddělení výzkumu a vývoje, vyvinul
Hydra Système celou škálu bazénových krytů, které splňují bezpečnostní, estetické a ﬁnanční potřeby
vlastníků bazénů.

• Jelikož věříme, že každý bazén je jedinečný, jsou bazénové kryty Hydra Système vyráběny zcela na míru,
přičemž jsou uvážena speciﬁka každého bazénu a užity pouze kvalitní materiály, jež jsou zvlášť upraveny,
aby vyhověly požadavkům moderních bazénů. Všechny jsou navrženy i vyráběny ve Francii a jsou kryty
tříletou zárukou.

• Hydra Système je jediným francouzským výrobcem bazénových krytů, který byl certiﬁkován označením
NF pro vybavení bazénů. Je rovněž jediným výrobcem bazénových krytů, který byl certiﬁkován na normu
ISO 9001-2000.
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Dokument si důkladně pročtěte a ponechejte si ho pro budoucí použití

Nadzemní solární systém
Vyhovuje normě NF P 90-308
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Jediný výrobce bazénových krytů, který má označení NF

S označením
je HYDRA SYSTEME
o krok dál v bezpečnosti
Odolnost
proti nárazu
+ 100 %

Odolnost vůči
proražení
+ 50 %

Zvětšené plochy
průřezu a povrchu
zdokonalují plování

(Testy LNE)

Chytrý a 100%
nezávislý bazénový
kryt

Kluzná kolejnice
zajištěná proti obrácení
pohybu pro lepší pevnost

Výrobní číslo krytu bazénu 27400
Te n t o v ý r o b e k v y h o v u j e n o r m ě N F P 9 0 - 3 0 8
Bezpečnostní kryt bazénu zabraňuje přístupu dětí do 5.
roku věku k bazénu.

Vysoce kvalitní PVC
a svary (kontroly
sledovatelnosti
a výroby akreditované NF)

Protlačený proﬁl
omezuje ohýbání

HYDRA SYST
SYSTÈME
TÈME vvytváří novou generaci
lišt,
který přesahuje požadavky normy NF P 90-308
Nechejte, ať se slunce udělá práci za vás.
SOLÈIO se postará o všechno a je připraveno,
když potřebujte bezpečí a zabezpečení,
dokonce i při naprosté tmě. V jeho elegantním
provedení se skrývá vysoce účinná baterie
napájená solárními články s vysokým výkonem.
Tato technologie poskytuje vysokou výkonnost
krytu, kterou pokoří své konkurenty.

Zabezpečte svůj bazén
jednoduchým pohybem
• Plavání je doba radosti a relaxace.
Výběrem tohoto bazénového krytu
si volíte nejdiskrétnější, nejvíce
estetické a především nejbezpečnější
řešení. Kryt bazénu vás chrání před
nežádoucími vniknutími do bazénu,
a to jinak než ostatní bezpečnostní
systémy.

Norma NF P 90-308
Abychom zajistili bezpečný výkon a vysokou úroveň kvality, jsou lišty Hydra
Système navrženy tak, aby splňovaly požadavky na označení
a ve všech
směrech převyšovaly normu NF P 90-308.

Pomocí bazénového krytu
rovněž ušetříte za údržbu
vody a za náklady na
vytápění

Exkluzivní otočný solární panel
Hydra Système

• Nová generace PVC lišt s velkým
průřezem a odolností proti skvrnám
a UV záření, které jsou slučitelné
s elektrolytickou úpravou soli.

• Tento geniální systém umožňuje vždy nastavit panel
směrem na jih. Provoz krytu má optimální výkonnost
bez ohledu na umístění bazénu.

• Chrání bazén před špínou.
• Omezuje ztráty vzniklé odpařováním
a pokles teploty.

• Jeho vysoké umístění snižuje nebezpečí výstupků a
nárazů.

Snadná montáž, rychlá
a bez překvapení
1 Převzetí předem smontované sady

Všechno jsme naplánovali tak,
aby montáž byla zjednodušena:
bílá

písková

šedá*

modrá*

• Kryt lze používat v průběhu celého roku.
• Kompaktní motor zabudovaný v ose.
• Orientační hmotnost: 5 kg/m2.

• Pro montéra autorizovaného
společností Hydra Système
pouze půldenní práce.

• Otevírání a uzavírání jedním pohybem
pomocí ovládacího tlačítka opatřeného klíčem.

Vrcholový výkon

• Může ho obsluhovat jediná osoba. Otevření a uzavření
za méně než 2 minuty (u bazénu o rozměrech 5 × 10 m).

• Soběstačnost více než 50 cyklů otevření a uzavření bez
slunečního svitu (bazén 5 × 10 m).

• Absence elektrické kabeláže
snižuje dobu a náklady na
zařízení, zejména s ohledem na
stávající bazény: není nutná
žádná zásadní práce ani
nedochází k poškozením bazénu
či jeho okolí.

• Rada k zazimování: bazén nevypouštějte. Pod kryt
umístěte zazimovací bójky.

• I při slabém slunečním svitu zůstává systém nabitý a bez
nebezpečí selhání.

• Ideálně vyhovuje stávajícím
bazénům.

Snadné použití

2 Příprava a upevnění na místo

3 Testování a uvedení do provozu
Varování: Tento kryt nenahrazuje zdravý rozum ani osobní zodpovědnost.
Rovněž není náhradou pozornosti rodičů a/nebo odpovědnosti dospělé osoby,
které zůstávají nezbytným faktorem při ochraně malých dětí. Dítě se utopí za méně
než 3 minuty. Žádná ochrana nemůže nahradit dozor a ostražitost odpovědné dospělé
osoby.
Otevírání a uzavírání bazénu co nejrychleji a s co nejmenším vynaloženým úsilím je
stále nejbezpečnějším způsobem, jak omezit riziko nehody. Varování: kryt musí
obsluhovat výhradně dospělá osoba. Klíč udržujte mimo dosah a dohled dětí.

Francouzská jednička v zapuštěných bazénových krytech

* Modré a šedé lišty vyhovují normě NF P 90-308, nejsou však opatřeny značením NF.
** S výjimkou baterie: 1 rok.

Vyhovění normě NF P 90-308 bude zajištěno
pouze naprostým souladem tohoto krytu s
pokyny pro montáž.
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