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Energiebesparingen van 50%
Investering in 5 tot 10 jaar terugverdiend
Robuust; een stevige duurzame constructie
Zowel voor binnen- als buitenbaden
Functioneert in alle weersomstandigheden
Gemiddelde levensduur van 20 jaar
Op maat ontworpen en gemaakt
Ook beschikbaar voor bestande baden 

De Inducon zwembadafdekkingen 

Veiligheid, betrouwbaarheid en gebruiksgemak zijn compromisloze kern-
waarden, maar het oog wil ook wat. Bij Inducon begrijpen we dat een zwem-
badafdekking geen afbreuk moet doen aan uw decor. Onze lamellen rolaf-
dekking is bijvoorbeeld volledig te integreren in de zwembadbodem. Ook 
kunnen wij de behuizing voor een folie-, of lamellen vouwafdekking volledig 
naar uw wens ontwerpen. 

Één knop om een volledig bad af te dekken is geen overbodige luxe. Bij een 
hoge gebruiksgraad is de efficiëntie van een afdekking het hoogst. Vandaar
dat  gebruiksgemak, naast  veiligheid en  betrouwbaarheid, hoog in ons 
vaandel staat.

Inducon draait al even mee. Hierdoor hebben wij onze afdekkingen inmiddels 
zo geperfectioneerd dat deze moeiteloos 15 tot 20 jaar meegaan. Combineer 
dit met periodiek onderhoud en u haalt een succesformule in huis. Naast de 
gepatenteerde lamellen-vouwafdekking heeft Inducon ook de lamellen-rolaf-
dekking en de folieafdekking op de markt gebracht. Of het nou om een bin-
nen- of een buitenbad gaat, onze afdekkingen komen volledig op maat 

Verwarm uw zwembad, niet onze planeet 
Onder deze uitspraak is Inducon al ruim 4 decennia bezig met het ontwer-
pen en ontwikkelen van milieubesparende oplossingen. Met een isolerende 
zwembadafdekking bespaart u ruim 50% aan energiekosten. Bovendien re-
duceert een afdekking van Inducon het verdampen van water en chemicali-
en. Zo is het een investering die zich in een aantal jaar terugverdient. 
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Aan het plafond, op palen, weggewerkt in een (zit)bank of verrijdbaar: met 
een folieafdekking kunt u alle kanten op. Het folie zelf kent twee varianten: 
standaardfolie en copolfolie, waarbij de copol variant een hoger kwaliteits-
segment bekleedt. Anders dan de lamellen afdekkingen  rolt het folie  niet 
volledig zelfstandig op- en af, maar ook dit vereist maar minimale inspanning. 

Licht en veelzijdig
Folieafdekkingen zijn geschikt voor zowel binnen als buitenbaden en kunnen 
in talloze vormen en maten geproduceerd worden. Folieafdekkingen worden 
op- en afgerold rond een wikkelas, wat er voor zorgt dat de installatie in veel 
vormen en maten te leveren is.
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De veelzijdigheid van de rolafdekking wordt geïllustreerd door de talloze toe-
passingen. De afdekking kan als statische of verrijdbare optie op de badrand 
worden geplaatst. De wikkelas is ook boven het bad te plaatsen: een con-
structie op palen. Daarnaast wordt de afdekking ook vaak in een schacht in 
de bassinbodem verwerkt, afgedekt door een afsluitbare klep. Op deze ma-
nier kan het ook worden gebruikt als toevoeging op een beweegbare vloer, 
om samen het hele bassin af te dekken.

Van onzichtbaar tot afgedekt in een mum van tijd
De meest veelzijdige afdekking is de lamellen rol-afdekking. Deze is op tal 
van manieren te plaatsen naast, boven of in het bad. Exotische vormen in het 
bassin kunnen moeiteloos worden gereproduceerd in het lamellendek voor 
een zo hoog mogelijke isolatiegraad. 
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De naam zegt het al. De lamellen vouwen zich op in een schacht achter het 
zwembad. Zo zit er eigenlijk geen limiet aan de lengte van de afdekking. 
Het dek wordt gevormd door hard PVC lamellen. Deze hebben afgesloten 
luchtkamers voor zowel een drijvend als een isolerend effect. De schacht ligt 
meestal deels verzonken in het perron en kan naar wens bekleed worden. 
Met een kleine aanpassing is het perron ook beloopbaar, of kunnen er start-
blokken op worden geplaatst.  

Het werkpaard van de collectie
De gepatenteerde vouwafdekking is speciaal ontworpen voor het efficiënt 
afdekken van grote zwembaden. Met één druk op de knop wisselt een groot 
bassin tussen zwemklaar en volledig geïsoleerd.
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