
Aquadeck
by Welldana

2019-2020



2 3

4

5

6

7

8

8

10

11

12

14

16

Indeks
HVORFOR AQUADECK 

AQUADECK

MONTERINGSMULIGHEDER

OVER POOLEN 

I POOLEN, EKSTERN MOTOR 

I POOLEN, RØRMOTOR 

MONTERINGSMULIGHEDER FOR DIT AQUADECK-COVER 

OVERSIGT OVER LAMELLER 

SIDSTE FINISH AF KONSTRUKTIONEN 

TILBEHØR

ONLINE-ORDREVÆRKTØJ



4 5

Hvorfor Aquadeck
Fordele

ANTI-ALGE

FREMSTILLET EFTER MÅL SAMT HURTIG LEVERING

4 ÅRS GARANTI PÅ TEKNOLOGIEN

ONLINE-ORDREVÆRKTØJ

Takket være en innovativ kanalteknologi 

udskiftes og cirkuleres vandet inden i lamellen, 

således at vandbehandlingssystemet nedbryder 

og fjerner alger. Når coveret åbnes og 

lukkes, flyder der vand gennem lamellernes 

forbindelseskamre med en roterende 

bevægelse gennem kanalerne. Vandet 

opsamler snavset og fjerner det. En smart 

løsning baseret på selvrensning.

Det er først muligt at tage de endelige mål, når din swimmingpool er næsten eller helt færdig. For de fleste producenters 

poolafdækninger gælder det, at du er nødt til at vente yderligere fem eller seks uger, men ikke med Aquadeck. Takket være 

vores vedvarende innovation har vi udviklet den helt rigtige kombination af teknologi og planlægning. Et stærkt brand er 

bakket op af en stærk virksomhed.

Med Aquadeck har du valgt topkvalitet. I 2017 udvidede vi vores garantibetingelser på teknologien til 4 år. Derudover får 

du 2 års garanti på PVC- og 5 år på PC-lameller. Så meget tillid har vi til vores produkter.

Vi har lanceret Aquadeck-ordreværktøj til vores 

professionelle kunder. Du kan konfigurere dit cover 

online, beregne priser og afgive din ordre:

• Tilgængelig døgnet rundt

• Automatisk beregningsmodul sparer tid og

reducerer

• fejlmargen til et absolut minimum

• Gem dine overslag og ordrer hurtigt og nemt

• Udskriv og download både netto- og bruttopriser

samt prisoverslag

Aquadeck
Lameller

AUTOMATISERET 
FORSEGLING

De elegante Aquadeck®-

poolafdækninger er fremstillet af 

lameller i høj kvalitet. Lamellerne skaber 

et sikkert, elegant og holdbart cover 

til din pool. Vi anvender en innovativ 

automatiseret forseglingsmetode til at 

minimere den relative luftfugtighed i 

lamellerne under fremstillingen. Som 

følge heraf er der mindre kondens i 

lamelkamrene, når coveret er i brug. 

SOLLAMELLER

Aquadeck har et avanceret sortiment af 

sollameller. Sollameller er blevet meget 

populære de senere år. Sollamellernes 

øverste lag er gennemsigtigt, hvilket 

lader varmen fra solen trænge igennem. 

I kombination med det varmholdende 

sorte underlag udnytter sollamellerne 

solenergien optimalt. Resultat? Elektrisk 

opvarmning er nærmest unødvendig, og 

sollamellerne forlænger badesæsonen.

ANTI-ALGE

Takket være en innovativ 

kanalteknologi udskiftes og cirkuleres 

vandet inden i lamellen, således at 

vandbehandlingssystemet nedbryder 

og fjerner alger. Når coveret åbnes 

og lukkes, flyder der vand gennem 

lamellernes forbindelseskamre med 

en roterende bevægelse gennem 

kanalerne. Vandet opsamler snavset og 

fjerner det. En smart løsning baseret på 

selvrensning.

Koblingskammer

Formering af ALGER Sprækker

Roterende bevægelse
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Monteringsmuligheder Over poolen
Nedenfor opsummerer vi de seks monteringsmuligheder for dit Aquadeck-cover.

FORDYBNING I POOLEN

Der konstrueres en fordybning i enden 

af poolen. Skillevæggen er lidt lavere 

end poolens vægge. Den afskærmer 

coveret, men deler den samme 

vandkvalitet.

Konstruktionen giver dig mulighed for at 

udnytte hele poolens størrelse.

I VÆGGEN/BUNDEN

Her er coveret skjult i væggen. Faldet 

i væggen kan adskilles fra resten af 

poolen med en beskyttelsesplade. 

Denne plade kan monteres med den 

samme foringsfarve som resten af 

poolen. 

Konstruktionen giver dig mulighed for 

at udnytte hele poolens størrelse.

I POOLEN

Coveret monteres ganske enkelt 

i poolen. Denne mulighed er den 

nemmeste konstruktion, men coveret 

er synligt.

PÅ BUNDEN

Coveret bygges ind i bunden af poolen. 

Af sikkerhedsmæssige og æstetiske 

årsager dækker vi rullen med en 

hjørneafdækning.

UNDERVANDSBASE OVER 
COVERET

Konstruktionen til coveret monteres i 

bunden af poolen.

Specielle kantsten, der støttes af 

skillevæggen, og en stålbjælke, der er 

monteret over coveret, udgør en bænk, 

hvor der kan leges eller slappes af.

PÅ KANTEN

Det automatiske cover placeres over 

poolniveau lige bagved poolen. Det 

er den mest enkle måde at bygge et 

automatisk cover.

Denne metode giver dig mulighed for at 

udnytte poolens fulde længde og skabe 

en bænk på siden af poolen.

Elektrisk betjent system, herunder:

• Drevmotor 24V

• Elektronisk styring 220/24V

• Nøglekontakt, overflademonteret

• 2 konsoller med spiralrør i rustfrit stål 316 *

• Elektronisk stop, når coveret er udrullet

• Et sæt stropper

• Papkasse til forsendelse **

* Obs! Der er behov for højere konsoller til bassiner med infinity-kanter.

Gør opmærksom på dette ved bestilling. Ekstrapris 125,00 € netto pr. sæt.

**  Begrænset emballering til transport af Aquadeck (i Holland) eller hent-selv. 

Til alle andre forsendelser anvender vi transportkasser af træ (se side 14)

VALGFRIT

Selvbærende beskyttelsescover i aluminium*** (555 x 550 mm) med en finish af 

pulverbelægning, hvid farve (RAL 9010).

Æstetisk design til minimal påvirkning af miljøet.

*** Mulighed for op til 12 meters poollængde under et standard beskyttelsescover. 

Større længder fås på anmodning.

BÆNKEFINISH

Reference Beskrivelse

3009050115 Bænkeplade af polyester – Pladelængde = 1900 cm
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I poolen, ekstern motor

Ekstern motor. Obs! IKKE VANDTÆT!

Elektrisk betjent system, herunder:

• Drevmotor 24V, 250 Nm rørmotor med 10 meter kabel.

• Elektronisk styring 220/24V

• Nøglekontakt, overflademonteret

• Spiralrør i rustfrit stål 316

• Forseglingsharpiks **

• Elektronisk stop, når coveret er udrullet

• Kabelgennemføring eller standard væggennemføring

• Et sæt stropper

• Papkasse til transport *

*   Begrænset emballering til Holland eller hent-selv. Til alle andre forsendelser 

 anvender  

vi transportkasser af træ (se side 14).

**  Garantien dækker ikke, hvis kabelføringen ikke er forseglet 

med den indeholdte forseglingsharpiks? Alle systemer skal kunne afmonteres til  

en eventuel udskiftning af rørmotoren.

Motor indbygget i rør. 100 % VANDTÆT!

Elektrisk betjent system, herunder:

• Drevmotor 24V

• Elektronisk styring 220/24V

• Spiraltromle i rustfrit stål 316

• Væggennemføring, inklusive drivaksel

• Elektronisk stop, når coveret er udrullet

• Nøglekontakt, overflademonteret

• Et sæt stropper

• Papkasse til transport *

*  Begrænset emballering til Holland eller hent-selv.

Til alle andre forsendelser anvender vi transportkasser af træ (se side 14)

I poolen, rørmotor
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Monteringsmuligheder for dit 
Aquadeck-cover
Rørmotorsystem 

KABELGENNEMFØRING HÆNGEPLADER 500 MM 

Monteringsbeslag uden væggennemføring med en SS-

forhåndsformet plade til føring af motorkablet. Monteringen 

udføres, når poolen er færdig. Kan anvendes på eksisterende 

bassiner.

Komplet monterede vægplader med monteringsbeslag, 

500 mm høj til at lægge oven på væggen under kantstenene. 

Kablet føres til toppen.

3009050055

VÆGGENNEMFØRING INDSTØBTE ELEMENTER 

Monteringsbeslag til væg. Monteres på poolkanten, når poolen 

er færdig.  

Kan anvendes på eksisterende bassiner.

Monteringsbeslag til væg. Monteringen udføres, mens poolen 

bliver bygget. Ved vægmontering er der klargjort yderligere 

støtteflanger.

PRÆFABRIKEREDE ELEMENTER 
PRÆFABRIKEREDE PLADER TIL 
HJØRNEAFDÆKNING

Vægmonteret med separat monteringsflange. Der anvendes en 

monteringsskabelon, når skallen er færdig. Derefter monteres 

foringen inden monteringen af den separate monteringsflange. 

Kan også anvendes til eksisterende bassiner.

Komplet monteringsbeslag til væg, monteret på en SS-

plade. Ideel, når coveret monteres på poolens bund. Der 

er klargjort understøtning af den afsluttende konstruktion 

(undervandsbænk).

3009050077 3009050088

Lameller i polycarbonat, gennemsigtig

Sollameller i polycarbonat

Sollameller i polycarbonat, metallic

Sollameller i polycarbonat, platin

PVC-lameller, hvid

PVC-lameller, grå

PVC-lameller, gennemsigtig

PVC-sollameller

Oversigt over lameller

PVC – Til lameller i høj kvalitet

Lamellerne til dit poolcover fås i en bred vifte af farver. Der findes et matchende poolcover til ethvert ønske om stil og 
stemning. PVC-lamellerne fås i hvid, grå, gennemsigtig og som sollameller.

Hvid Grå Gennemsigtig

POLYCARBONAT – Til større styrke og længere levetid

Lameller i polycarbonat har en større slagstyrke og en længere levetid. Lamellerne i polycarbonat fås 
som sollameller, gennemsigtige lameller, sollameller i metallic og sollameller i platin.

Fem års garanti

Haglbestandige 

Større slagstyrke

Længere levetid

Fås som solpaneler

Mere varmebestandige

Gennemsigtig

Sollameller

Sollameller Sollameller 
i metallic

Sollameller i 
platin

Trappe

Der opkræves ikke ekstragebyr for afrundede hjørner og sprækker til trapper.

Maksimal bredde 4 meter og maksimal længde 1,5 meter

Reference Beskrivelse

3009050038 Hvid

3009050038 Grå

3009050038 Gennemsigtig

3009050038 Sollameller

Reference Beskrivelse

3009050038 Polycarbonat, gennemsigtig

3009050038 Polycarbonat, sollameller

3009050038 Polycarbonat, sollameller metallic

3009050038 Polycarbonat, sollameller platin

3009050076
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Sidste finish af konstruktionen

Fremstillet af rustfrit stål 316 med PVC-plade 10 mm, hvid. Egnet til indbygning 

i fundament

FAST CLIPS  (RUND OP TIL 0,5 METER)

Reference Beskrivelse

3009050057 Bundplade, PVC, hvid, maks. 700 mm+SS-ramme

3009050062 Bundplade, PVC, hvid, maks. 1000 mm+SS-ramme

UNDERSTØTTET BJÆLKE I RUSTFRIT STÅL 100 X 100 MM – 
(RUND OP TIL 0,5 METER)

Reference Beskrivelse

3009050058 Understøttet bjælke SS304 – 100 x 100 mm

3009050063 Understøttet bjælke SS316 – 100 x 100 mm

RUSTFRI INDBYGGET BJÆLKE I STÅL 100 X 100 MM – 
(RUND OP TIL 0,5 METER)

Reference Beskrivelse

3009050061 Indbygget bjælke SS304 – 100 x 100 mm

3009050067 Indbygget bjælke SS316 – 100 x 100 mm

PVC-beskyttelsescover monteret på en konstruktion i rustfrit stål 316, 

inklusive ophængningsbeslag

HJØRNEAFDÆKNING (RUND OP TIL 0,5 METER)

Reference Beskrivelse

3009050064 Hjørneafdækning, PVC, hvid, maks. 12 m+SS-ramme

3009050065 Hjørneafdækning, PVC, hvid, maks. 17 m+SS-ramme

3009050088 Præfabrikerede plader til hjørneafdækning

PVC-beskyttelsesplade monteret på en konstruktion i rustfrit stål 316, 

inklusive ophængningsbeslag

BESKYTTELSESPLADE  (RUND OP TIL 0,5 METER)

Reference Beskrivelse

3009050056 Vægplade, PVC, hvid, maks. 750 mm+SS-ramme

3009050066 Vægplade, PVC, hvid, maks. 1400 mm+SS-ramme
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CA + B

TILBEHØR

KÆDETRANSMISSION I RUSTFRIT STÅL I MOTORKASSE

Reference Beskrivelse

3009050047 Til eksterne motorer, hvor grundvandsniveauet er højt

FØRINGSRULLER TIL FØRING AF LAMELLERNE

Anbefalet installationsafstand: 1 føringsrulle pr. 700 mm

Reference Beskrivelse

3009050045 PC-føringsrulle 700 mm

3009050118 PC-føringsrulle 1000 mm

3009050117 SS-føringsrulle 700 mm

3009050046 SS-føringsrulle 1000 mm

FJERNBETJENING

Reference Beskrivelse

3009050052 Fjernbetjeningsenhed med 2 sendere

3009050053 Ekstra modtager til fjernbetjening

INDBYGGET NØGLEKONTAKT

Reference Beskrivelse

3009050044 Indbygget nøglekontakt inkl. ekstranøgle

3009050043 Opbygget nøglekontakt inkl. ekstranøgle

ET SÆT STROPPER

(Farver: hvid, grå, blå, sort)

Reference Beskrivelse

3009050048 Sæt med 6 stropper 1500 mm

3009050049 Sæt med 6 stropper 3000 mm

TRANSPORT/EMBALLAGE

Reference Beskrivelse

3009050092 Trækasse 4,5 m

3009050093 Trækasse 5,5 m

3009050094 Trækasse 6,5 m

3009050095 Paprør 4 m – maks. 24 lameller

3009050096 Paprør 5 m – maks. 24 lameller

3009050097 Paprør 6 m – maks. 24 lameller

KALKFJERNER TIL LAMELLER

Reference Beskrivelse

3009050042 Afkalkning til lameller 5L

TERRASSEPOTTE

Reference Beskrivelse

3009050040 Terrassepotte

TILBEHØR
AQUA -JUNIOR

AQUAMAT 250

AQUA ECB

AQUA-RØRMOTOR PVC

KONVERTERING INDSTILLET FRA EKSTERN MOTOR TIL RØRMOTOR

Hvis der ikke er monteret en Aqua-CTS/ECB lokalt, skal den bestilles separat.

Reference Beskrivelse

3009050068 Akselboring Ø 30 mm. 

Strømforsyning 24V – jævnstrøm

Ydelse 120 Nm

5 opm

Programmerbart elektronisk stop

Reference Beskrivelse

3009050069 Akselboring Ø 30 mm. 

Strømforsyning 24V – jævnstrøm

Ydelse 250 Nm

3,5 opm

Programmerbart elektronisk stop

Reference Beskrivelse

3009050073 Elektronisk betjening

Inklusive transformer 230/24V

til AQUA-JUNIOR, AQUAMAT 250 og 

AQUA-RØRMOTOR

Reference Beskrivelse

3009050070 Strømforsyning 24V – jævnstrøm

Kabel på 10 meter

Ydelse 250 Nm

3,5 opm

Programmerbart elektronisk stop

3009050091 Ekstragebyr for kabel på 15 meter

Reference Beskrivelse

3009050089 Ophængningsbeslag + koblingsstykke til 

30 mm aksel

LUKSUS PLATFORMSBESLAG I RUSTFRIT STÅL

Anbefalet installationsafstand: 1 platformsbeslag pr. 700 mm

Reference Beskrivelse

3009050050 SS-justerbart beslag maks. 700 mm
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Online-ordreværktøj

Gå til www.aquadeck.nl/ordertool, eller download appen fra App- eller Play-butikken

Log på med brugernavn og adgangskode

Opret nyt tilbud

Download tilbud (vælg mellem bruttopris, 
netto- eller bruttopris og nettopriser)

Ændr tilbud

Konverter tilbud til ordre Slet tilbud

Kopiér tilbud

Ændr dine personlige oplysninger

Log ud

Grænseflade

Du har 2 mapper: overslag/tilbud og afgivne ordrer/afsendte

Når der er oprettet et tilbud, får du følgende muligheder:

1

2

3

4

5

Brugernavn Adgangskode Login

Tilbud Afsendte ordrer



 



 





ONLINE-ORDREVÆRKTØJ

Vi har lanceret Aquadeck-ordreværktøj til vores 

professionelle kunder. Du kan konfigurere dit cover 

online, beregne priser og afgive din bestilling:

• Tilgængelig døgnet rundt

• Automatisk beregningsmodul sparer tid og

reducerer

• fejlmargen til et absolut minimum

• Gem dine overslag og ordrer hurtigt og nemt

• Udskriv og download både netto- og bruttopriser

samt prisoverslag

HAR DU IKKE NOGET LOGIN ENDNU? GÅ TIL WWW.AQUADECK.NL/REQUEST-AQUADECK-LOGIN

Hvis du har nogle spørgsmål vedrørende ordreværktøjet, må du endelig kontakte 
os. Der er ingen forpligtelser, og vi vil gerne hjælpe dig.
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Enestående 
poolbeskyttelse
• Kvalitet og innovation: alt i rustfrit stål AISI 316.

• Forbedret  teknologi: et smart selvrensende anti-algesystem.

• Løsninger fremstillet efter mål samt hurtige leveringstider:

14 hverdage

• Besparelser på vand og energi: Aquadeck bekæmper

fordampning op til 70 %

• Ekstra garanti: 4 år på teknologi, 2 år på PVC og 5 år på PC

Så meget tillid har vi til vores produkter.

Det er enestående poolbeskyttelse!




