
Automatisch veiligheidsluik 

OPEN Neo

www.abriblue.com

Comfort en veiligheid aan de scherpste prijs

Zwevend
Onbekleed Met of zonder 

eindaanslagen
Axiale motorZwembad ≤ 5 x 10 Mobiel mechanisme Netvoeding

Uitgerust met eindaanslagen.

Discreet en esthetisch
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OPEN Neo
Veilig en betaalbaar.
Gemotoriseerd oprollen met of zonder eindaanslagen. Eenvoudig, betrouwbaar, 
kwaliteitsvol luik van het merk Abriblue aan de scherpste prijs.
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Distributeur consulent

 Voordelige oplossing
Een minimale verdamping. Een betere 
warmtebalans voor een langere levensduur 
van het zwembad tegen een lagere kostprijs. 
Zuiverder water.

 Discreet en aantrekkelijk 
Past zonder problemen op de meeste 
bestaande of nog te bouwen zwembaden.

1   Klein volume 
Een gestileerd onderstel met 
opbouwbevestiging op een externe plaat. 
Slechts 3 boorpunten per plaat. 

2  Sluit perfect aan
Verstelbare poten om de dekstenen te be-
schermen.

 Uitschakelbare motor
 Geen stress

Gesloten en klaar: nadat het luik ontrold is, is 
de veiligheid verzekerd.

 Uitgerust met eindaanslagen
U kunt uw luik in een handomdraai, in slechts 
3 minuten, op- of ontrollen. De posities van de 
eindaanslagen moeten maar één keer worden 
ingesteld en geregeld. Het luik kan eveneens 
zonder eindaanslag worden gebruikt.

3  Aandacht voor kwaliteit tot in 
de kleinste details
De ribben van de geprofileerde plaatjes 
zorgen voor een onberispelijke afwerking. 
De ultrasoon(1) gelaste doppen zorgen voor 
betrouwbaarheid en kwaliteit.

Beschikbare opties
4  Handig

Met een sleutelschakelaar op afstand te 
bedienen (met of zonder draad). 

5  Coverlock-veiligheidsbevestiging
Gebruiksvriendelijk dankzij het systeem met 
ergonomische hendel. 

6  Optimaal
De ribben met borstels beperken de 
hoeveelheid vuil in het zwembad en 
verminderen de werkingsspeling tussen de 
borstels en de muur van het zwembad.

7  Sfeer verzekerd 
Met transparante, verlichte afdekking. 
Verlichting via een led-systeem op 
laagspanning.

Afm. zwembad van 3 x 3 m tot 5 x 10 m
Mechanisme Zwevend / Onbekleed
Motor Axiaal 24 Volt met of zonder eindaanslagen / Netvoeding

Mamellen Dragen een gewicht van 100 kg /  
Grote weerstand tegen uv-stralen.

* Niet in overeenstemming met de norm NF P 90-308.

Het WING System® en de composiet-as NON’CO zijn niet beschikbaar voor dit product.

KLEUREN

PVC-lamellen: Lichtgrijs / 
Gemarmerd blauw / Sable / Wit

Polycarbonaat lamellen*: 
Doorschijnende blauwe schijn / 

Transparant
Kleur van de poten : Sable/Wit/
Grijs

 Frans product 
maatwerk

ja ar*

Garantie

OPTIONEEL
• Bedieningskast Slow Mode voor de 

waterbehandelingsvoorziening
• Bevestiging met bout
• Ribben met borstels

• Coverlock-veiligheidsbevestiging
• Afstandsbediening
• Sleutelschakelaar op afstand te 

bedienen
• Transparante, verlichte afdekking
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(1)  Naargelang de vervaardiging 
kunnen bepaalde schermen 
afgewerkt worden volgens de 
traditionele verlijmingsmethode.

*  Voor de plaatjes, het mechanisme 
en de motor. Volgens de algemene 
verkoopvoorwaarden.
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Beschikbare opties


