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WINTER SAFE

Het WINTERSAFE dekzeil verzekert een 
uitzonderlijke bescherming van uw zwembad 
de hele winter door.

Gedaan met problemen van bladeren en afval, ontkleuring van de 
bekleding, algenvorming en andere lasten.
De heropstart van uw zwembad zal in één beweging gedaan zijn.
Het doordacht ontwerp  laat esthetiek en sterkte toe rekening 
houdend met de veiligheidsnorm NF P 90-308. 

Ze wordt ook gemakkelijk in het landschap van uw zwembad 
opgenomen terwijl ze u een optimale veiligheid garandeerd.

WINTERSAFE is een ondoorzichtig dekzeil in polyester stof van 
650 gr ....
De onderzijde van het zeil dat in contact is met de grond is 
in zandkleur om verkleuring van de stenen te vermijden. 
Microperforaties laten het regenwater gemakkelijk wegvloeien 
dit om doorzakkingen te vermijden.
Bijkomende microperforaties delen worden voorzien voor baden 
met een trap of voor baden met vrije vorm. De opening van 
deze perforaties is berekend om minimaal licht door te laten om 
fotosynthese te vermijden.

De PVC bekleding van de WINTERSAFE is behandeld tegen UV 
stralen en is tevens bestand tegen chloorhoudende producten. 
De blinkende gelakte oppervlakte geeft een mooie uitvoering 
alsook een grote weerstand aan vuiligheid en vlekken.

WINTERSAFE is voorzien van een haaksysteem met perifere 
bies en fi xeerkit. Dit laat een perfecte en regelmatige ligging op 
de boordsteen hetgeen windvlagen, het klapperen en wrijving 
voorkomt.
Het winterdekzeil WINTERSAFE is conform aan de norm
NF P 90-308. 

WINTERSAFE wordt geleverd met een opbergzak.
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Het Wintersafe dekzeil is conform de norm NF P 90-308 (van mei 2004 op de bescherming van de 
zwembaden) in de mate dat alle elementen van het zeil geleverd zijn door PROCOPI.
Veiligheidszeil voor zwembaden bestemt om de toegang van kinderen tot 5 jaar tot het bad te 
verhinderen. Dit zeil vervangt noch gezond verstand noch persoonlijke verantwoordelijkheid. Het is 
ook niet bedoeld als vervanging voor de waakzaamheid van de ouders en/of van de verantwoordelijke 
meerderjarigen. Deze zijn de essentiele factors voor de  bescherming van jonge kinderen.

Overmaat van 35 cm op
de binnenmaten van het bad

Bevestigingen op een afstand
van 1 m (+/- 10 %)

Stof blauw/zandkleur,
amandelgroen/zandkleur,
grijs/zandkleur, zandkleur/zandkleur
Materiaal : 650 gr/m2

Scheursterkte
inslag : 180 daN/5 cm (+/-5%)
schakel : 250 daN/5cm (+/-5%).

Centrale microperforaties

Perifere fi xeerset in de zoom 
van het zeil

Ringhaak

Nippel
Fixeerkit

Boordsteen

Bodemplaat Bodemplaat Bodemplaat Bodemplaat

Boordsteen Boordsteen Boordsteen

Winterstand Zomerstand

  Beschermt de aan de oppervlakte bekleding
van het zwembad
  Remt de fotosynthese af
  Houdt bladeren en afval tegen
  Beveiligt het zwembad

  Uitstekende trekweerstand
  Grote stevigheid naarmate grootte

Beschikbare kleuren : 

De kleur van de onderzijde van het zeil is altijd 
zandkleur om verkleuring van de boordsteen te 
vermijden.

De kleur van de onderzijde van het zeil is altijd 

Blauw/zandkleur

De kleur van de onderzijde van het zeil is altijd 

Groen/zandkleur

De kleur van de onderzijde van het zeil is altijd 

Grijs/zandkleur Zandkleur/
zandkleur

Piton

Douille
Fixkit

Position hiver Position été

Piton

Douille
Sandow

Position hiver Position été

Sangle (avec protection PVC) 
+ Piton inox

Perifere bies
+ fixeerset

Sangle (avec protection PVC) 
+ Piton escamotable

Double oeillet +
sandow périphérique ou
individuel

Piton
escamotable

Sangle
(ressort dynamométrique)

Position hiver Position été

Piton

Douille

Position hiver Position été

Sangle
(ressort dynamométrique)
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Niet contractueel document. De eigenschappen worden ter informatie gegeven en kunnen onderhevigd 
zijn aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Reproductie verboden.
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