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REKU
MEDENCETAKARÓK



••  csökken a párolgás, ezáltal a hõveszteség is

••  csökken a párolgás okozta vízveszteség, és ezzel a friss víz utánpótlás is

••  csökken a medence hõsugárzása, és így lassul a víz lehülése

••  csökken a vegyszerfelhasználás mennyisége és a víztisztítás egyéb költsége

••  csökken a medence karbantartására fordítandó idõ

••  csökken a beltéri medencék párátlanító berendezésének üzemideje és áramfogyasztása

••  kisebb teljesítményû, így olcsóbb párátlanító berendezés is elégséges lehet beltéren.

További  elõnyök:

••  kültéri medencéknél meghosszabbodik a fürdési idény 

••  egyes típusok biztonsági takaróként is funkcionálnak

••  esztétikum

 

 

A kemény PVC-bõl készült redõnyszálak egymásba

akasztva úsznak a víz tetején.

Általában motoros mû-

ködtetésû tekerõszer-

kezetek használatosak,

de kisebb medencék

estén kézzel is mûköd-

tethetõk. 

A  medence  energiavesztése

A medence mûködtetése során jelentõs energiaveszteség lép fel. Ennek

fõ okozója (70%) a párolgás, ami a legtöbb hõt vonja el a medencétõl.

Egy átlagos méretû családi medencébõl 100 liter víz is elpárologhat egy

nap alatt, ami napi 60 KW energiaveszteséget jelent.

70%
Párolgás

22%
Hõsugárzás

8%
Hõve-
zetés

A  medencetakaró  használatával  jelentõsen  csökkenthetjük  a  medence  fenntartási  költségeit,  

mivel  az  energiavesztés  90%-át  okozó  tényezõket  korlátozzuk  

MIÉRT SZÜKSÉGES A MEDENCÉT LETAKARNI?

MIVEL TAKARJUK LE A MEDENCÉT NYÁRON? 

1. Redőnylamellás medence takarók:



BBiizzttoonnssáággii  ffuunnkkcciióó::

A medence szélére a vízszint alá felszerelt

koracél kapaszkodó esetén biztonsági ta-

karóként is funkcionál. A mini redõny teher-

bírása 50 kg/m

2

. A maxi redõny teherbírása

100 kg/m

2

.

VVíízz  ffeelleettttii  kkiivviitteell::

••  Utólag is könnyen beépíthetõ. 

••  A tekerõszerkezet fölé általában védõbur-

kolat készül, ez kültéri medence estén kö-

telezõ.

VVíízz  aallaattttii  kkiivviitteell::

A víz alatti redõny ese-

tében már a medence

tervezésekor figyelem-

be kell venni a leendõ

redõnyszekrény helyét.

Ez elhelyezkedhet köz-

vetlenül a vízfelszín

alatt, a medence olda-

lában, vagy az aljában

kiképzett redõnyszek-

rényben. 

A redõnylamellás taka-

ró, a medencetakarók csúcsa, minden paraméte-

rében a legjobb, és esztétikai megjelenése új táv-

latot nyitott mind a medenceépítõk, mind a belsõ-

építészek számára.

HHaajjttóómmûû 

24 V-os gyengeáramú, processzorvezérlésû, bolygókerekes hajtómû. Egyaránt 
használható víz fölötti és víz alatti meghajtásnál. A motor vezérlése történhet

kulcsos kapcsolóval, impulzus adó fali kapcsolóval, vagy rádiótávirányítással.

MMiinnii        99//5500--eess kisebb méretû me-

dencékre, egy irány-

ba tekerhetõ, 

MMaaxx  ii 1155//6600--aass nagyobb méretû me-

dencékre, mindkét irány-

ba tekerhetõ.

 

Átlátszó, a napsugárzás

hatására melegíti a vizet.

Redőnylamellák színei: Redőnylamellák fajtái:



180-as minõség csak kisebb medencékre

400-as minõség általános magáncélú felhasználásra

400/Sz Szöveterõsítésû fokozottan vegyszerálló

600/Sz Szöveterõsítésû közösségi medencékre

Fedett takarók beltéri, ill. közösségi kültéri  medencékre.

Átlátszó szolár takarók kültéri medencékre. Ez az anyag

átengedi a nap sugarait, és ezáltal melegíti a vizet

5-6 mm vastag zártcellás foam anyagból készül. Kiváló   
hõszigetelõ képessége. Kültéri medence téli használata

esetén tökéletes megoldás.

  

A legszigorúbb francia szabványnak is megfelel. Hasz-

nálata egyszerû, gyermeket, állatot biztonsággal meg-

tart.

Merevített  biztonsági  takaró: 

a  takaró  anyagába hegesztett  

alumínium  rudak  biztosítják  a  

takaró merevségét.    

Sínben futó biztonsági takaró: A takaró a medence

peremén  rögzített  különleges  profilban  fut,  és  ez 
tatja meg a takarót terhelés esetén.

A kiválasztott takaróra kérje egyedi ajánlatunkat!

Tel.: +36-99/510-015 e-mail: info@aqua-filt.hu

2. Solár takaró: 

3. Thermo takaró: 

4. Biztonsági takarók:



 

 
Az alucső merevítéses téli- és egyben nyári takaró téli telepítésekor a szokásos medence téliesítési lépéseken 

túl a medence hossz- és kereszttengelyében előzetesen a mellékelt spanifereket ki kell feszíteni (aljzatba 

dübelezés szükséges), majd a kézi tekerőrúd segítségével a takaró kitekerendő a medencére. A takaró végeit a 

rövid oldalakon szintén az aljzathoz kell rögzíteni.

Nyáron ez a takaró a spaniferek nélkül használható.

Télen ezt a takaró típust a behajlás veszélye miatt hómentesíteni kell 10-15 cm hóréteg elérése előtt.

Az esőt és télen az olvadékot a direkt erre a célra kiképzett nyílásokon át a takaró beengedi a medencébe.

 

MIVEL TAKARJUK LE A MEDENCÉT TÉLEN? 

A téli takaró a medencében maradó víztömeget elzárja a szennyeződés és a napfény nagy részétől, ezzel a  
tavaszi medence takarítást nagyban megkönnyíti és segít a medence élettartamának növelésében.

Téli takaró elhelyezése előtt a létrát ki kell szerelni, a jégfelületet majd megosztó fagytesteket el kell helyezni, a 
téliesítő folyadékot pedig be kell adagolni a medencevízbe!

1. Befűzhető vízzsákkal rögzített  takarók

A vízzsákos rögzítésű takarók házilag egyszerűen 
telepíthetők.

A takaró, majd az azt peremén lesúlyozó vízzsákok 
befűzése után a vízzsákokat kerti slagról vízzel kell
feltölteni.

(A vízzsákok esetleges későbbi elhasználódás esetén 
külön is megrendelhetők darabonként .)

 

A vékonyabb szőtt anyagú vízzsákos takaró a csapadékot átengedi a medencébe.

A vastag vízzsákos takarón esetlegesen összegyűlő a csapadék, azt le kell szivattyúzni a takaróról hogy védjük a 
medencét a jég oldalnyomásától.

A nyári takaróknál bemutatott takarót a
hó súlya alatti lehajlás ellen kell biztosítani.

2. Biztonsági takaró - téli kiegészítéssel

A kiválasztott takaróra kérje egyedi ajánlatunkat!

Tel.: +36-99/510-015 e-mail: info@aqua-filt.hu




