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100% Franse knowhow, dat geeft u 
een glimlach!
Welkom bij Abriblue... Uw specialist in veiligheidsafdekkingen.

Sinds 1985 hebben we meer dan 150.000 lamellendekken ontworpen en 
geïnstalleerd in Frankrijk en 52 andere landen. Elk project is echter uniek, 
afgestemd op de behoeften van elk van onze klanten.

De 100 leden van het Abriblue-team stellen hun expertise tot uw dienst en 
zetten zich dagelijks en duurzaam in voor uw veiligheid en comfort.

Waarom zou u voor een 
lamellendek kiezen als 
beschermingssysteem voor uw 
zwembad?

  PRAKTISCH: geen fysieke handelingen, geen tijdverlies bij het opbergen en uithalen van een 
afdekkingszeil. En het zwembad blijft schoon dankzij de beschermende afdekking.
  VEILIGHEID: door uw zwembad uit te rusten met een veiligheidsafdekking van Abriblue kunt u 
voldoen aan de NF P 90-308 norm die voortvloeit uit de wet die op 1 januari 2004 is ingevoerd. 
  ECOLOGISCH EN ECONOMISCH: het beperkt de verdamping en houdt de watertemperatuur op 
peil in het hoogseizoen. 
  ESTHETISCH: het lamellendek integreert zich in uw omgeving en is discreet.

Stelt u zich voor dat uw zwembad is uitgerust met een lamellendek van Abriblue: geen stress meer, 
de veiligheid verzekerd in slechts één gebaar, geruisloos. Uw zwembad is beschermd. Geniet van 
de gemoedsrust.
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Een XXL-aanbod
Abriblue biedt het meest complete assortiment zwembadafdekkingen op de markt....

Ingebouwd, bovengronds, mobiel, op zonne-energie, connected ... Abriblue heeft aan alles gedacht 
zodat u het exterieur kunt creëren dat bij u past!

Of het nu gaat om een nieuw of bestaand zwembad, ons brede aanbod voldoet aan uw technische 
beperkingen, uw budget en uw wensen.

Stelt u zich uw zwembad voor, 
droom ervan en ... maak het waar!
De teams van Abriblue zetten zich al meer dan 30 jaar in om u kwaliteitsvolle, functionele en 
esthetische oplossingen te bieden die voldoen aan alle veiligheidseisen.

Het is geen toeval dat Abriblue het merk is dat het vaakst wordt aanbevolen door professionele 
installateurs.

Abriblue beheerst elke stap van uw project en is verheugd om uw ideale veiligheidsafdekking te 
kunnen ontwerpen.

Want de aankoop van een lamellendek van Abriblue betekent dat u gemoedsrust en esthetiek 
combineert; Abriblue geeft u de middelen om stijl aan uw zwembad te geven!

 Vast

 mobiel

 ingebouwd

 op zonne-
energie

 verbonden

Beschermen, genieten!
In Frankrijk zijn veiligheidsafdekkingen voor privézwembaden onderworpen aan de 
norm NF P90-308. 

Deze norm legt regels op met betrekking tot materialen, bevestigingssystemen, 
verouderingscriteria en bevat verplichtingen op het gebied van installatie.

De enige manier om met een gerust hart van uw zwembad te genieten.

Met onze afdekkingen profiteert u van de garanties van een ervaren, betrouwbare en duurzame 
fabrikant, met een langdurige garantie op een uitstekende dienst na verkoop en onderhoud van 
uw installatie.

Uw veiligheidsafdekking van Abriblue is elke dag opnieuw uw discrete en efficiënte partner die 
instaat voor de veiligheid van uw zwembad en uw gemoedsrust.

NF P
90-308

norm
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Blauw water en een groen geweten

Minder warmteverlies

Frisjes? Goed nieuws! Je lamellendek zal je helpen om het warmteverlies aan te 
pakken. Overdag verwarmt de zon de afdekking en het zwembadwater door middel van 
warmteoverdracht. Door uw zwembad af te dekken, voorkomt u dat het 's nachts afkoelt. 

De watertemperatuur zal nog spectaculairder stijgen als uw afdekking is uitgerust met 
polycarbonaatlamellen.

Sommige van onze modellen zijn zelfs uitgerust met zonnepanelen: zeer zuinig en perfect 
ecologisch verantwoord.

Er wordt vaak voor het lamellendek gekozen uit veiligheidsoverwegingen. Dit is een 
goede keuze, want een veilige manier om je geliefden te beschermen, vooral kinderen. 

Maar wie meer kan, kan het beter! Daarom bieden wij een aantal belangrijke voordelen, 
gunstig voor uw portemonnee, uw comfort, maar ook voor het milieu.

waterbesparing

Waterverlies door verdamping is een van de belangrijkste oorzaken van water- en 
energieverspilling in een zwembad. 94% van de warmte van een zwembad verdwijnt via 
het wateroppervlak, daarom is een afdekking erg belangrijk. Het water moet bijgevolg 
veel minder worden ververst.

In de zomer kan het waterverlies door verdamping tot vier keer lager liggen door de 
afdekking na het zwemmen weer te sluiten.

Dankzij deze bescherming kunt u ook al tijdens de eerste mooie lentedagen in het 
zwembad springen en het langer genieten van het zwemplezier in het laagseizoen. Een 
zwembad bouwen is een echte investering, dus kan het net zo goed op alle vlakken 
efficiënt zijn!

minder onderhoudsproducten

De lamellen van de Abriblue-afdekking zijn speciaal ontworpen om uv-stralen en chemische 
stoffen in het water aanwezig te weerstaan. Dit vermijdt fotosynthese, voorkomt algenvorming, 
houdt de pH-waarde stabieler en stelt u in staat het zwembadwater effectief gezond te behouden.  
Dit vermindert op natuurlijke wijze de behoefte aan chemicaliën. Deze behoefte kan zelfs 
tot 70% afnemen! Onderhoudsproducten zijn duur en vaak schadelijk voor het milieu. 

Dit is niet alleen goed voor uw portefeuille en het milieu, maar zorgt er ook voor dat uw 
zwempartij veel aangenamer is.

Kortom, uw Abriblue-afdekking speelt een positieve rol op:
-  Het energieverbruik: elektriciteit (zwembadpomp, verwarming, automatische 

behandelingsapparatuur,...).
- De verbruikte middelen: water (waterlozing uit filterspoeling, verdamping, etc.).

- De verbruikte producten (chloor, pos. of neg. pH, algicide, enz.).

Tot slot, en hier zijn we eigenlijk ook wel trots op, sorteren en recyclen we kunststoffen 
(volgens soort en kleur), hout, aluminium, roestvrij staal, karton, restafval, vanuit onze 
productiesite via een toonaangevend Frans netwerk.

Elektronisch  Elektronisch  
afvalafval
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Europese milieunorm NF 
EN 17645 voor particuliere 
zwembaden voor familiaal 

gebruik

Deze vrijblijvende norm, een initiatief van Frankrijk, is bedoeld om de milieuprestaties van 
de verschillende apparatuur in een zwembad te classificeren. Dit helpt om nog energie-
efficiëntere en milieuvriendelijkere producten te ontwikkelen. Bovendien bevordert dit goede 
duurzaamheidspraktijken (energie- en waterbesparing, afvalvermindering, lawaaibeperking 
...).

Lang voor de veiligheidsvoorschriften voor zwembaden de Abriblue-afdekking aanwezen 
als een van de beste beschermingsmiddelen tegen verdrinking volgens de vereisten van de 
norm NF P90-308, werd de activiteit "zwembadafdekking" aanvankelijk ontwikkeld met als 
hoofddoel de warmte te behouden die door het water wordt opgeslagen. Het is veel minder 
nodig om te verwarmen, waardoor het energieverbruik aanzienlijk wordt beperkt.

Als referentiefabrikant heeft Abriblue binnen de FPP deelgenomen aan de ontwikkeling van de 
recente Europese norm met betrekking tot de "Milieuefficiëntie van privé-buitenzwembaden 
en de bijbehorende voorzieningen" die tot doel heeft deze te classificeren met een cijfer 
tussen "A" en "F".

Abriblue-afdekkingen met zonnelamellen voldoen aan de criteria voor een A-score 
overeenkomstig de NF EN 17645-norm. Uit berekeningen blijkt dat zij de zonnestraling sterk 
opvangen, een goede weerstand bieden tegen warmteverlies en de verdamping beperken 
doordat zij het wateroppervlak bijna volledig bedekken.

De Abriblue-afdekkingen worden geclassificeerd van "A" tot "B", afhankelijk van het gekozen 
model en de naleving van de aanbevolen installatie- en gebruiksvoorwaarden. 

De sterke betrokkenheid van Abriblue bij de ontwikkeling van deze milieunorm geeft blijk 
aan haar vastberadenheid om apparatuur aan te bieden die meer respect heeft voor het 
milieu en dichter bij uw doel staat.
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DE Non’Co®-garantie

Net als bootrompen zijn onze flenzen, pennen en glijders gemaakt van composietmateriaal. Ze 
oxideren of vervormen dus niet.

Abriblue heeft zich toegespitst op het onderzoek naar speciale hightechmaterialen die een totale 
weerstand bieden tegen corrosie zonder hun andere eigenschappen te beïnvloeden.

Zo ontstond de garantie tegen corrosie "Non'Co" die tot 15 jaar gemoedsrust biedt. Exclusief, 
betrouwbaar & enkel bij Abriblue!

innov
atie

Ik zou mijn zwembad graag uitrusten met een discreet 
ingebouwd lamellendek, maar ik ben bang voor 
corrosieproblemen. Bestaat er een oplossing? 

Uw bezorgdheid inspireert ons ...

Non’Co

15
jaar

In een zwembad wordt de oxidatie van metalen nog verder versterkt door talloze parameters:

 zwerfstroom,

 een te lage pH-waarde,

 een te hoog residueel chloor- of broomgehalte,

 langdurige en/of frequente overdoseringen van waterbehandelingsproducten,

 een te hoge temperatuur...

Onderdelen van een ingebouwd lamellendek die vaak met corrosie kampen, kunnen op de lange 
termijn vroegtijdig verouderen of slecht beginnen werken.

Dankzij de constante zoektocht naar technische en praktische oplossingen om de gebruikers 
steeds meer comfort te bieden, zijn de lamellendekken van Abriblue uniek en kunnen ze 
worden aangepast aan bijna alle zwembaden, van de eenvoudigste tot de meest complexe, 

zelfs in de meest extreme configuraties.
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 WING System®

De exclusieve oplossing van Abriblue om oppervlakken zoals trappen, terrassen en kikkerbadjes te bedekken, die dankzij dit 
systeem ook beveiligd kunnen worden.

Het te bedekken zijoppervlak kan rechthoekig, romaans, onregelmatig of trapeziumvormige zijn. Dit systeem is beschikbaar 
voor pvc-lamellen van 83 mm.

Dankzij de scharnieren, kan de beveiliging afzonderlijk van het lamellendek bewegen. Het Wing System ontvouwt zich door een 
eenvoudige rotatiebeweging:

Uw bezorgdheid inspireert ons ...

Elektrolyse is een uitstekende oplossing voor waterbehandeling. Maar wees voorzichtig 
met gehalte aan oxidatiemiddelen wanneer het zwembad wordt beschermd door een 
afdekking. Als de behandeling niet correct wordt geregeld , kan dit zeer corrosieve effecten 
hebben op materialen die bekend staan om hun roestvrijstalen kwaliteit (roestvrij staal 
316L, geanodiseerd aluminium...), met een reëel risico dat het lamellendek wordt aangetast.

Maar de oplossing bestaat!

SLOW MODE

Het Slow Mode-systeem van Abribleu kan standaard aan uw waterbehandelingssysteem 
gekoppeld worden voor een aangepaste regeling afhankelijk van de positie van het 
lamellendek. Eenvoudig, doeltreffend en betrouwbaar.

innov
atie

Hoe kunt u genieten van de voordelen van een veiligheidsafdekking 
op een zwembaden met een zijoppervlak?

Ik wil graag dat mijn afdekking in een oogopslag doet wat mijn 
vingertoppen aangeven voor een integraal comfort.

Is het mogelijk om veiligheid en 
waterbehandeling op basis van 
zoutelektrolyse met elkaar te verzoenen?

Bedien uw lamellendek met uw smartphone.

   VIA BLUETOOTH  
De afdekking wordt (standaard of optioneel) bediend via een 
hiertoe ontwikkelde app met startgids.

  BEVEILIGD  
De bediening wordt vergrendeld met de code van uw smartphone.  
Het is absoluut noodzakelijk om zicht te hebben op het zwembad als u 
het lamellendek aanstuurt en u dient te allen tijde de smartphone in de 
hand te hebben als u de afdekking afsluit.  
De afdekking is eveneens uitgerust met een sleutelschakelaar.

  EENVOUDIG  
Het lamellendek wordt bij het eerste gebruik met de smartphone 
gekoppeld via een code en wordt daarna automatisch herkend.

NF P
90-308

norm Ik moet zicht hebben op mijn zwembad, zelfs als ik  
niet thuis ben.

 OPTIE om het zwembad te kunnen zien

Met een verbonden camera kunt u het zwembad op afstand rechtstreeks op uw smartphone  
(of tablet) bekijken via de Abriblue Aero-app.
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Personaliseer uw lamellendek 

Afwerking van de lamellen 

De doppen zijn uitgerust met afneembare ribben, waardoor ze 
perfect aangepast kunnen worden aan de afmetingen van het 
zwembad. 

Onze lamellendekken worden geleverd met een set ribben uitgerust met een geleiderol op 
de eerste lamel van het roldek, waardoor het gemakkelijker is om de afdekking te verplaatsen 
en de wrijving tegen de zwembadbekleding wordt beperkt.

Optionele ribben met borstels: 
Ze beperken de doorstroming van vuil in het zwembad en verminderen de speling tussen 
het roldek en de wand van het zwembad.

De lamellen kunnen haaks worden gesneden 
(standaardafwerking) of in vorm worden 
gesneden (afhankelijk van het soort lamellen) 
om die perfect aan te passen aan de vorm van 
het zwembad.

haaks in vorm

Ondoorzichtige pvc-lamellen

Wit, sable, blauw, lichtgrijs, galetgrijs*.

Beperkt verdamping en behoudt de temperatuur van het water. 

POLYCARBONAAT LAMELLEN

Transparant / Blauwachtig doorschijnend / Zwart Fumée, 
Tweelaags Parelmoer*, Tweelaags Transparant/Zwart* en 
Tweelaags blauwachtig. 

Het water kan tot 8 graden worden opgewarmd, afhankelijk 
van de kleur.

Hoge weerstand tegen extreme omstandigheden 
(temperaturen en hagel), 8 keer sterker dan een pvc-lamellen. 

 Lamellen van 83 mm voor een uitstekend drijfvermogen, dankzij de grote hoeveelheid opgenomen lucht. 

 Optimale dichtheid van de doppen dankzij de ultrasone lastechniek.

 UV-werend

NF P
90-308

norm

Ik wil mijn zwembad wat stijl geven.

lamel
lendek

Zwarte geprofileerde 
ribben

Rib met borstel 
(optioneel)

Geleiderol
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NIET-OPLICHTENDE GESP

Bevestigingsriem die op elke zwembadafdekking kan worden 
gemonteerd op de wand  of aan grond .

In de kleuren wit, sable, lichtgrijs, galetgrijs*.

Coverlock-inrichting
Betrouwbaar, gebruiksvriendelijk en aanpasbaar aan bestaande 
zwembaden, met bevestiging aan de wand of aan de grond. 

Dit systeem bestaat uit een ergonomische hendel  en een 
ankerhaak . 

In de kleuren wit, sable, blauw, lichtgrijs, galetgrijs*.

De veiligheidsbevestigingen voorkomen dat het roldek wordt opgetild en zorgen ervoor dat het de structuur van het zwembad volgt bij gebruik. 
Ze moeten altijd vergrendeld zijn, anders is de veiligheid niet gewaarborgd en wordt de naleving niet gerespecteerd.

Abriblue biedt 3 oplossingen, waarvan er één automatisch is.

  Handmatige vergrendelingssystemen:

 Mechanisch en automatisch vergrendelingssysteem:

Selfeex: Dit apparaat vergrendelt zichzelf zonder handmatige tussenkomst.         

Ik kies een bevestigingssysteem dat voldoet aan de norm. NF P
90-308

norm

Selfeex, veiligheid zonder beperkingen en zonder compromissen. 

Selfeex is een mechanische en automatische vergrendeling, speciaal voor de ingebouwde lamellendekken IMM'Ax 
en IMM'Box.

Er is geen handmatige tussenkomst nodig, waardoor er geen risico  
bestaat dat men het vergeet of dat er een fout wordt gemaakt!

 AUTONOOM, de vergrendeling gebeurt automatisch.

 BESTAND tegen corrosie en mechanische sterkte.

  AANPASBAAR aan bestaande ingebouwd lamellendekken, met verschillende breedtes en 
met variabele waterniveau.

 PERSONALISEERBAAR, beschikbaar in de kleuren wit, sable, blauw, lichtgrijs, galetgrijs*.

Ik heb een automatisch ingebouwd lamellendek, maar als 
het apparaat zichzelf zou kunnen vergrendelen, zou het nog 
comfortabeler zijn.

GEPATENTEERD SYSTEEM

NF P
90-308

norm

QRcode 10 Feb 2022

Contre-Courant
Url du QRcode : https://www.youtube.com/watch?v=7GRgStWAspY

10 Feb 2022 - Contre-Courant - http://www.contre-ourant.com

Contre-Courant 12, rue Georges Bizot - 44300 Nantes - France
Tél. : 02 40 40 40 27 - contact@contre-courant.com

VIDEOPRESENTATIE:

lamel
lendek

Beveilig uw zwembad
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oveR
Zicht

gamma
structuur WERKING voorzieningen besturing

Bovengronds Drijvend

      

Vast Mobiel Manueel Netvoeding Zonne-
energie

Automatische 
eindaanslagen Slow Mode Handwiel Met 

sleutel Smartphone Draadloze 
bediening

Weergave 
van het 

zwembad

MANU
p. 20

OPEN Néo
p. 22

OPEN Classic
p. 24 optioneel optioneel optioneel

OPEN AERO
p. 26 optioneel

OPEN Dsign
p. 28 optioneel optioneel

OPEN Solar
p. 30 optioneel optioneel

OPEN SURF
p. 32          

BANC Classic
p. 34          

optioneel optioneel optioneel

BANC SURF
p. 34          

BANC Dsign
p. 36 optioneel optioneel

IMM'Ax
p. 38 optioneel optioneel

IMM'Box
p. 40 optioneel optioneel

DIVER
p. 42 optioneel optioneel
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voor een zwembad naar wens 

De kleuren van de voeten afstemmen op het 
lamellendek? Dat is nu mogelijk, dankzij het witte 
of lichtgrijze lakwerk.

Kwaliteit in alle eenvoud.
MANU is een manueel bovengronds lamellendek dat voldoet aan de veiligheidsbehoefte voor een rendabele investering. 

Het is bijzonder eenvoudig en snel te installeren, en kan aan nagenoeg elk zwembad worden aangepast.
Dit verwijderbare lamellendek wordt verticaal geplaats om gemakkelijk te bedienen. 

TOEPASSINGEN 3
jaar

NF P
90-308

norm

≥ 2 X 2 M  
≤ 8 X 4 M 

(+ trap R 1,5 M).

NIEUW RENOVATIE HANDMATIG GARANTIE* 
ROLDEK EN 
STRUCTUUR

CONFORM  
NORM 

NF P 90-308

* Volgens de algemene verkoopvoorwaarden 

PLUSPUNT 

Uitbreidbaar
De motorset versus de gemotoriseerde 
versie.

manu

LAMELLENDEK ABRIBLUE
BOVENGRONDS
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voor een zwembad naar wens 

De kleuren van de voeten afstemmen op het 
lamellendek? Dat is nu mogelijk, dankzij het 
witte, sable of lichtgrijze lakwerk.

Veilig en goed voor uw budget.
OPEN Neo is een gemotoriseerd bovengronds lamellendek dat zich aanpast aan bijna alle bestaande of te 

bouwen zwembaden.
Dankzij het kleine formaat is de ingenomen ruimte op het terras beperkt.

TOEPASSINGEN 3
jaar

NF P
90-308

norm

≥ 2 X 2 M  
≤ 5 X 10 M 

(+ trap R 1,5 M).

NIEUW RENOVATIE STROOMVOOR-
ZIENING

GARANTIE* 
MOTOR, ROLDEK  
EN STRUCTUUR

CONFORM  
NORM 

NF P 90-308

* Volgens de algemene verkoopvoorwaarden 

PLUSPUNT 

budgetvriendelijk

Het meest voordelige gemotoriseerde 
lamellendek in het gamma.

oPen 
nÉo

LAMELLENDEK ABRIBLUE
BOVENGRONDS
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voor een zwembad naar wens 

Bovenop de keuze voor een witte, sable of lichtgrijze kleur voor de voeten zijn er 
twee soorten bevestiging mogelijk: met of zonder voetplaat.

zonder voor een onzichtbare bevestiging met (optionele) bevestiging met een adapterplaat

oPen 
classic

De referentie voor bovengrondse 
veiligheidsafdekkingen.

De OPEN Classic is 's werelds best verkochte gemotoriseerd bovengronds lamellendek.
Het is bijzonder eenvoudig en snel te installeren, en kan aan nagenoeg elk zwembad worden aangepast.

Ideaal voor nog te bouwen zwembaden.

TOEPASSINGEN 3
jaar

NF P
90-308

norm

≥ 2 X 2 M  
≤ 7 X 14 M 

(+ trap R 1,5 M).

NIEUW RENOVATIE STROOMVOOR-
ZIENING

GARANTIE* 
MOTOR, ROLDEK  
EN STRUCTUUR

SLOW MODE CONFORM  
NORM 

NF P 90-308

* Volgens de algemene verkoopvoorwaarden 

PLUSPUNT 

Geïntegreerde SLOW MODE
Eenvoudig, doeltreffend en betrouwbaar. 

Dit systeem kan met uw waterbehande-
lingssysteem communiceren om de regeling 
aan te passen op basis van de positie van het 
lamellendek.

LAMELLENDEK ABRIBLUE
BOVENGRONDS
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voor een zwembad naar wens 

  Kies uit 2 moderne basiskleuren: 
wit of antraciet

  Luister uw zwembad op met een gepersonaliseerde sfeerverlichting, dankzij de 
lichtgevende voeten en het eindeloze kleurenpalet.

De technologie en het design  
staan ten dienste van uw welzijn.

De Open Aero is een slim lamellendek, eenvoudig te bedienen met een smartphone.

PLUSPUNT 

native app
Uw lamellendek wordt bediend door 
de toegespitste Aero-app.

TOEPASSINGEN 3
jaar

NF P
90-308

norm

≥ 2 X 2 M  
≤ 5 X 10 M 

(+ trap R 1,5 M).

NIEUW RENOVATIE STROOMVOOR-
ZIENING

GARANTIE* 
MOTOR, ROLDEK, 
STRUCTUUR EN 

LEDVERLICHTING

SLOW MODE SMARTPHONEBE-
DIENING

CONFORM  
NORM 

NF P 90-308

* Volgens de algemene verkoopvoorwaarden 

QRcode 10 Feb 2022

Contre-Courant
Url du QRcode : https://www.youtube.com/watch?v=VI1D6WDYlCk

10 Feb 2022 - Contre-Courant - http://www.contre-ourant.com

Contre-Courant 12, rue Georges Bizot - 44300 Nantes - France
Tél. : 02 40 40 40 27 - contact@contre-courant.com

VIDEOPRESENTATIE:

oPen 
aeRo

LAMELLENDEK ABRIBLUE
BOVENGRONDS
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Gepersonaliseerde voeten  
voor perfecte integratie.

Het Open Dsign is een verbonden opgebouwd lamellendek dat dag en nacht schittert.

PLUSPUNT 

MODERN DESIGN
De voeten van het lamellendek zijn ontworpen om zo weinig mogelijk ruimte in te nemen, zonder afbreuk te doen aan de 
stevigheid, en combineren esthetiek en discretie.

TOEPASSINGEN 3
jaar

NF P
90-308

norm

≥ 2 X 2 M  
≤ 6 X 12 M 

(+ trap R 1,5 M).

NIEUW RENOVATIE STROOMVOOR-
ZIENING

GARANTIE* 
MOTOR, ROLDEK, 
STRUCTUUR EN 

LEDVERLICHTING

SLOW MODE SMARTPHONE- 
BEDIENING

CONFORM  
NORM 

NF P 90-308

* Volgens de algemene verkoopvoorwaarden 

voor een zwembad naar wens 

   Vijf mogelijke variaties van de voetbekleding dankzij de keuze van zijplaten:  
antracietaluminium (standaard), geborsteld aluminium, imitatie gemarmerd steen, houtimitatie of natuurlijk hout.

Antraciet aluminium Geborsteld aluminium Imitatie gemarmerd steen Imitatiehout Natuurlijk hout

Sfeerverlichting in diverse 
richtingen
Ze zijn uitgerust met sfeerverlichting die zowel 
in kleur als intensiteit aan uw smaak kan worden 
aangepast.

oPen 
dsign

LAMELLENDEK ABRIBLUE
BOVENGRONDS

Opgebouwd lamellendek Abribleu 2928



voor een zwembad naar wens

Bij dit lamellendek kunt u kiezen uit drie 
kleuren om de voeten af te stemmen op de 
lamellen en is een onmiddellijke installatie 
mogelijk zonder dat er stroomkabels 
moeten worden aangelegd

Ecologisch, zuinig en autonoom.
De OPEN Solar Energy werkt op batterijen, en werkt met slechts vijf uur direct zonlicht per dag op zijn 

fotovoltaïsche paneel.
Ideaal voor renovaties.

PLUSPUNT 

autonoom

Tot 40 cycli (voor een zwembad 
van 4x8 m) in volledig donkere 
omstandigheden, met behoud van 
een veiligheidscyclus.

* Volgens de algemene verkoopvoorwaarden 

TOEPASSINGEN 3
jaar

NF P
90-308

norm

≥ 2 X 2 M  
≤ 6 X 12 M 

(+ trap R 1,5 M).

NIEUW RENOVATIE VOEDING OP 
ZONNE-ENERGIE

GARANTIE* 
MOTOR, ROLDEK  
EN STRUCTUUR

CONFORM  
NORM 

NF P 90-308

QRcode 10 Feb 2022

Contre-Courant
Url du QRcode : https://www.youtube.com/watch?v=e2yBdEdhELk

10 Feb 2022 - Contre-Courant - http://www.contre-ourant.com

Contre-Courant 12, rue Georges Bizot - 44300 Nantes - France
Tél. : 02 40 40 40 27 - contact@contre-courant.com

VIDEOPRESENTATIE:

oPen 
solaR 
eneRgY

LAMELLENDEK ABRIBLUE
BOVENGRONDS
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voor een zwembad naar wens

Stem de kleur van de poten af op de 
lamellen, voeg de optie Solar Energy toe, 
en u hebt een lamellendek dat perfect in 
uw setting past.

Mobiele oplossing voor zwembaden in elke vorm.
Met het OPEN SURF System, een automatisch verrijdbaar bovengronds lamellendek, maakt u ruimte vrij rond het zwembad.

TOEPASSINGEN 3
jaar

NF P
90-308

norm

≥ 2 X 2 M  
≤ 6 X 12 M 

(+ trap R 1,5 M).

NIEUW RENOVATIE STROOMVOOR-
ZIENING

VOEDING OP 
ZONNE-ENERGIE

GARANTIE* 
MOTOR, ROLDEK  
EN STRUCTUUR

CONFORM  
NORM 

NF P 90-308

* Volgens de algemene verkoopvoorwaarden 

PLUSPUNT 

MOEITELOOS
Dankzij het uitgebalanceerde ontwerp 
en de zorgvuldige selectie van de 
lageronderdelen kan hij door een 
enkele persoon worden bediend.

VOEDING OP ZONNE-ENERGIE

LAMELLENDEK ABRIBLUE
BOVENGRONDS

oPen 
suRf

sYstem
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voor een zwembad naar wens

Wit of houtkleur, de keuze is aan u. 
De houtimitatie wordt verkregen aan de 
hand van kleeffolie. Het voordeel van 
kleeffolie op pvc is dat het esthetisch 
aantrekkelijk is en toch in de loop van de tijd 
stabiel blijft: duurzaam, uitzicht, geometrie 
en mechanica (geen uitzetting). Het is gemakkelijk te onderhouden. 

TOEPASSINGEN 3
jaar

NF P
90-308

norm

≥ 2 X 2 M  
≤ 6 X 12 M 

(+ trap R 1,5 M).

NIEUW RENOVATIE STROOMVOOR-
ZIENING

VOEDING OP 
ZONNE-ENERGIE

GARANTIE* 
MOTOR, ROLDEK  
EN STRUCTUUR

SLOW MODE 
(BANC CLASSIC)

CONFORM  
NORM 

NF P 90-308

* Volgens de algemene verkoopvoorwaarden 

PLUSPUNT 

VERRIJDBAAR
Dankzij de bekleding is de behuizing 
eenvoudig te installeren en te 
onderhouden en bovendien ook 
gemakkelijk te reinigen.

Esthetisch en eenvoudig te onderhouden
De BANC is een automatisch bovengronds lamellendek met bekleding, dat veiligheid, esthetiek en ontspanning 

combineert. 

VAST MODEL MOBIEL MODEL

Deze twee modellen zijn ook verkrijgbaar in de Solar Energy-
versie, een ecologische en economische oplossing.

BANC SURF System: maakt het mogelijk ovale, veelhoekige, 
boonvormige zwembaden te bedekken ... met behoud van de 
esthetiek van het terras.

BANC Classic

VOEDING OP ZONNE-ENERGIE

LAMELLENDEK ABRIBLUE
OPGEBOUWD & BEKLEED 

gamma
Banc
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TOEPASSINGEN 3
jaar

NF P
90-308

norm

≥ 2 X 2 M  
≤ 5 X 10 M 

(+ trap R 1,5 M).

NIEUW RENOVATIE STROOMVOOR-
ZIENING

GARANTIE* 
MOTOR, ROLDEK  
EN STRUCTUUR

SLOW MODE SMARTPHONE- 
BEDIENING

CONFORM  
NORM 

NF P 90-308

* Volgens de algemene verkoopvoorwaarden 

PLUSPUNT  
MODULAIR
Er zijn talloze combinaties mogelijk voor een perfecte integratie in uw buitenruimte, helemaal afgestemd op uw zwembad, de zon en 
uw veiligheid!

voor een zwembad naar wens

  Volgens uw wensen: ligstoel(en), plantenbak(ken), tablet(ten):

Houder

Hoge 
plantenbakLage 

plantenbak

Leuning

Opbergruimte in de bank

Leds over 
de lengte

  Volgens de keuze van de bekleding: 
- Helemaal bekleed met hout, zie linkerpagina    
- Met een centraal deel in zwart generfd aluminium 

 direct verbonden    Met de speciale app kunt u uw afdekking bedienen.

  U OPENT OF SLUIT het lamellendek met uw smartphone 
(standaard). U kunt nog steeds de afdekking handmatig 
bedienen met de schakelaar in de zijkant van de bank. 
 

  Dankzij de LED-OPTIE en het brede kleurengamma 
kunt u ‘s avonds een aangename sfeer creëren rond 
het zwembad. 
 

QRcode 10 Feb 2022

Contre-Courant
Url du QRcode : https://www.youtube.com/watch?v=fe52n_pk5u8

10 Feb 2022 - Contre-Courant - http://www.contre-ourant.com

Contre-Courant 12, rue Georges Bizot - 44300 Nantes - France
Tél. : 02 40 40 40 27 - contact@contre-courant.com

VIDEOPRESENTATIE:

LAMELLENDEK ABRIBLUE
OPGEBOUWD & BEKLEED

Banc 
dsign

Meer dan een lamellendek, volwaardig buitenmeubilair. 
De BANC is een automatisch bovengronds lamellendek met bekleding, dat integratie, esthetiek en ontspanning 

combineert. 
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voor een zwembad naar wens

Personaliseer de roosters die de afvoer afdekken met de negen optionele kleuren 
en materialen:

Wit Sable Lichtgrijs Donkergrijs

PVC Hout

Wit Sable Lichtgrijs Donkergrijs

Aluminium

De referentie voor ingebouwde 
veiligheidsafdekkingen.

IMM'AX Classic is een gemotoriseerd ingebouwd lamellendek, de ideale balans tussen veiligheid, 
functionaliteit, discretie en esthetiek.

* Volgens de algemene verkoopvoorwaarden 

TOEPASSINGEN 4
jaar

3
jaar

Non’Co

15
jaar

NF P
90-308

norm

≥ 2 X 2 M  
≤ 7 X 14 M

NIEUW RENOVATIE STROOM-
VOORZIENING

GARANTIE*
MOTOR

GARANTIE*
LAMELLENDEK

GARANTIE* 
TEGEN  

CORROSIE

SLOW  
MODE

SMARTPHONE-
BEDIENING

CONFORM 
NORM 

NF P 90-308

PLUSPUNT  
IMM'Ax Sérénité:  
de oplossing die voor  
iedereen zorgt!
Met deze versie kan de afdekking via de smartphone worden 
ingesteld, bediend en kunnen gegevens worden uitgewisseld. 
Een innovatieve app voor totaal comfort, waarmee u de functies 
van de afdekking gemakkelijk kunt beheren en configureren.

  Informatie over de stand van het lamellendek (open/dicht) 
en elke beweging ervan.

  Waterpeilbeveiliging: dit waarschuwt de gebruiker als het 
waterpeil in het zwembad te hoog of te laag is, waardoor 
wordt voorkomen dat de afdekking vastloopt en vastzit in de 
put (optioneel).

  Veiligheid van de motor: registreert de werkingsgegevens 
van het lamellendek en waarschuwt u als het tijd is voor 
preventief onderhoud.

QRcode 10 Feb 2022

Contre-Courant
Url du QRcode : https://www.youtube.com/watch?v=hKXkqsSqlI8

10 Feb 2022 - Contre-Courant - http://www.contre-ourant.com

Contre-Courant 12, rue Georges Bizot - 44300 Nantes - France
Tél. : 02 40 40 40 27 - contact@contre-courant.com

VIDEOPRESENTATIE:

LAMELLENDEK ABRIBLUE
INGEBOUWD

imm'aX
classic

of

Rust en kalmte

38 39Ingebouwd lamellendek Abribleu



voor een zwembad naar wens

Personaliseer de roosters die de afvoer afdekken met de negen optionele kleuren 
en materialen:

Veilig, discreet en esthetisch.
Ingebouwd lamellendek met motor in een droge kast.

De oplossing bij uitstek voor een groot zwembad.

* Volgens de algemene verkoopvoorwaarden 

PLUSPUNT 

Eenvoudige toegang 
en onderhoud

dankzij de droge kast buiten het 
zwembad en in het verlengde van de as.

TOEPASSINGEN 4
jaar

3
jaar

Non’Co

15
jaar

NF P
90-308

norm

≥ 2 X 2 M  
≤ 10 X 25 M

NIEUW RENOVATIE STROOMVOOR-
ZIENING

GARANTIE*
MOTOR

GARANTIE*
LAMELLENDEK

GARANTIE TEGEN 
CORROSIE

SLOW  
MODE

SMARTPHONE- 
BEDIENING

CONFORM  
NORM 

NF P 90-308

Wit Sable Lichtgrijs Donkergrijs

PVC Hout

Wit Sable Lichtgrijs Donkergrijs

Aluminium

LAMELLENDEK ABRIBLUE
INGEBOUWD

imm’
BoX
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voor een zwembad naar wens

 Personalisering van lamellendekken:
 -  roosters van pvc, hout of keramisch gres 

Wit Sable Lichtgrijs Donkergrijs

PVC Hout Keramisch gres

Beige Antracietgrijs Lichtgrijs

 - platen om te bekleden of te betegelen.
 Installatie van een ingebouwde bank.
 Bediening via een standaard smartphone.

Op maat ingebouwd voor een totale 
integratie en een perfect esthetisch aanzicht.
Ingebouwd lamellendek voor een uitzonderlijk project waarbij het mechanische deel zich op de bodem van 

het zwembad bevindt.

* Volgens de algemene verkoopvoorwaarden 

PLUSPUNT 

volledige integratie
Deze afdekking kan zelfs worden 
aangepast aan zwembaden met 
overloop.

TOEPASSINGEN 4
jaar

3
jaar

Non’Co

15
jaar

NF P
90-308

norm

≥ 2 X 2 M  
≤ 6 X 12 M

NIEUW RENOVATIE STROOM-
VOORZIENING

GARANTIE*
MOTOR

GARANTIE*
LAMELLENDEK

GARANTIE* 
TEGEN  

CORROSIE

SLOW  
MODE

SMARTPHONE-
BEDIENING

CONFORM 
NORM 

NF P 90-308

QRcode 10 Feb 2022

Contre-Courant
Url du QRcode : https://www.youtube.com/watch?v=b4x2Tu6lN-c

10 Feb 2022 - Contre-Courant - http://www.contre-ourant.com

Contre-Courant 12, rue Georges Bizot - 44300 Nantes - France
Tél. : 02 40 40 40 27 - contact@contre-courant.com

VIDEOPRESENTATIE:

LAMELLENDEK ABRIBLUE
INGEBOUWD

diveR
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