
Poczuj najwyższy 
komfort

{poczuj różnicę}



Dla wielu osób przydomowy basen kojarzy się z przyjemnością, ciepłem i słońcem. 
Nasz klimat nie jest zbyt łaskawy i myśl o kąpieli w zimnej wodzie to wystarczający powód 
aby zrezygnować z tej przyjemności. W rzeczywistości basen może być ciepły 
i przytulny nawet w chłodne i wietrzne dni.

Woda w basenie traci ciepło na 4 sposoby:
 Parowanie – 50 do 90% utraty ciepła
  Konwekcja – 10 do 50% utraty ciepła. Zjawisko to jest silnie zależne od prędkości wiatru.
 Promieniowanie podczerwone – 5 do 15% utraty ciepła
 Przewodnictwo – około 2% ciepła przedostaje się do gruntu przez ściany basenu.

Praktycznym rozwiązaniem jest zastosowanie zadaszenia basenu. Basen zabezpieczony 
przed podmuchem wiatru nie traci tyle ciepła. Dodatkowym darmowym źródłem ciepła jest 
słońce które podobnie jak w szklarni podgrzewa wodę i dzięki zadaszeniu utrzymuję ciepłe 
powietrze wewnątrz konstrukcji.

Przyjmuje się, że zadaszenie basenowe podnosi temperaturę wody o 8oC. Zadaszenie 
basenu przekształca obiekt w kolektor ciepła, który magazynuje je w dzień i utrzymuje w 
nocy kiedy temperatura się obniża.

Firma Aluroof oferuje Państwu siedem podstawowych modeli przesuwnych zadaszeń 
basenowych. Oprócz standardowych kształtów oferujemy rozwiązania ściśle dopasowane 
do Państwa potrzeb. Zadaszenia zbudowane w oparciu o system profili systemowych 
Aluroof wraz z systemem uszczelnień wynosi komfort korzystania z basenu na nowy 
poziom.

Produkt 
Najnowszy system profili w połączeniu z 
innowacyjnym rozwiązaniem uszczelnień 
wynosi komfort na najwyższy poziom. 
Nawet podczas bardzo złej pogody deszcz 
ani wiatr nie zakłóci zabawy w basenie.

Komfort
Wewnątrz zadaszenia jest ciepło i przyjemnie. 
Zadaszenie z poliwęglanu komorowego 
oprócz standardowej funkcji ogrzewania 
wody i powietrza, chroni dodatkowo przed 
utratą ciepła.

Doświadczenie 
Nasi doświadczeni fachowcy doradzą 
optymalny wybór kształtu zadaszenia spośród 
standardowych modeli. Projektujemy i 
wykonujemy również nietypowe konstrukcje. 
Ogranicza nas tylko Twoja fantazja.



ZABUDOWA BASENU – BASIC
Model Basic to propozycja dla tych którzy cenią sobie klasyczny kształt i przestronne 
miejsce do zabawy pod zadaszeniem.

OPIS PRODUKTU
Wejście do basenu można umieścić na końcach zadaszenia w postaci drzwi przesuwnych 
lub uchylnych. Największy segment można wyposażyć w boczne przesuwne drzwi. 
Dzięki nowemu systemowi profili i specjalnie zaprojektowanemu systemowi uszczelnień, 
woda w basenie będzie zawsze cieplejsza i czystsza.
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ZABUDOWA BASENU – COSY
Model Cosy łączy funkcjonalność niskiego zadaszenia z przestronnym miejscem 
wypoczynkowym.

OPIS PRODUKTU
Jeden lub dwa elementy pozwalają cieszyć się miejscem pod którym można stać 
w wyprostowanej pozycji, natomiast pozostałe segmenty pozwalają na pływanie. 
Segmenty wysokie można konstruować podobnie do modeli Lofty lub Superior 
a pozostałe z modeli niskich.
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ZABUDOWA BASENU – COMPACT
Zadaszenie Compact to najniższa linia zadaszeń Aluroof.

OPIS PRODUKTU
To kompaktowe zadaszenie w elegancki i dyskretny sposób zabezpieczy basen przed 
przypadkowym dostępem dzieci i zwierząt. Dzięki nowemu systemowi profili i specjalnie 
zaprojektowanemu systemowi uszczelnień, woda w basenie będzie zawsze cieplejsza 
i czystsza.

ZABUDOWA BASENU – CUSTOM
Rozwiązanie Custom to propozycja dla osób którym zależy na indywidualnym rozwiązaniu.

OPIS PRODUKTU
Proponujemy wszystkie możliwe kombinacje pomiędzy innymi modelami jak również 
modyfikację kształtu, wysokości oraz istnieje możliwość montażu jednej z prowadnic 
na ścianie. Powyższe rozwiązania nie ograniczają wszystkich możliwości. Wysłuchamy 
twoich sugestii i zaproponujemy optymalne rozwiązanie. Wszystkie z naszych zadaszeń 
są wykonywane pod konkretny wymiar i życzenie.
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ZABUDOWA BASENU –  SIMPLE
Jeśli szukasz zadaszenia które łatwo wkomponuje się w otoczenie i nie przesłoni widoku na 
otaczający krajobraz wybierz zadaszenie Simple.

OPIS PRODUKTU
Mimo niewysokiego kształtu takie rozwiązanie umożliwia kąpiel pod zadaszeniem. 
Specjalnie zaprojektowane przesuwne drzwi wejściowe umożliwiają wejście prosto do wody. 
Dzięki nowemu systemowi profili i specjalnie zaprojektowanemu systemowi uszczelnień, 
woda w basenie będzie zawsze cieplejsza i czystsza. To kompaktowe zadaszenie w elegancki 
i dyskretny sposób zabezpieczy basen przed przypadkowym dostępem dzieci i zwierząt. 
W upalne dni łatwo odkryć basen przesuwając zadaszenie za basen aby cieszyć się z 
zabawy w wodzie bez żadnych ograniczeń.
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ZABUDOWA BASENU – LOFTY
Lofty to model bardzo przestronny.

OPIS PRODUKTU
Wysokie ścianki pozwalają swobodnie przemieszczać się z każdej strony basenu. 
Jeśli szukasz przestrzeni wokół basenu ten model będzie ciekawą propozycją.



ZABUDOWA BASENU – UNIQUE
Połączenie prostych ścian z łukową częścią zadaszenia umożliwia łatwe przemieszczanie się 
wzdłuż trzech boków basenu.

OPIS PRODUKTU
Model Unique jest ciekawą propozycją pod względem przestrzeni i funkcjonalności. 
Wejście do basenu można umieścić na końcach zadaszenia w postaci drzwi przesuwnych 
lub uchylnych. Największy segment można wyposażyć w boczne przesuwne drzwi. 
Dzięki nowemu systemowi profili i specjalnie zaprojektowanemu systemowi uszczelnień, 
woda w basenie będzie zawsze cieplejsza i czystsza.
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ZABUDOWA BASENU – SUPERIOR
Model Superior to propozycja która pozwala na 
maksymalne zagospodarowanie przestrzeni wokół 
basenu.

OPIS PRODUKTU
Konstrukcja oparta na profilach giętych pozwala 
na płynne projektowanie przestrzeni. Gięte profile 
nośne zapewniają największą wytrzymałość.

System profili Aluroof umożliwia budowę mobilnego 
zadaszenia do 10 m szerokości. Ten rodzaj 
zadaszenia pozwala zadaszyć ponad 160 m2 plaży.
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