SPECIALIST
IN BEWEEGBARE
VLOEREN

BEWEEGBARE VLOEREN
Altijd de ideale waterdiepte
Een beweegbare zwembadvloer stelt u in staat om de diepte van uw zwembad traploos in te stellen. Daarmee biedt uw zwembad optimaal comfort,
zwemplezier en mogelijkheden voor elke gebruikersgroep.

Inducon voert uw zwembadvloer geheel conform uw wensen uit: met scheefstelling, geïntegreerde trappen en variabele delen. De beweegbare vloer is
te plaatsen met een zeer geringe inbouwhoogte, zodat ook in bestaande
baden voldoende bassindiepte over blijft. De beweegbare vloer doet niet af
aan veiligheid, gebruiksgemak en waterhygiëne.

De vloer beweegt middels het duwketting syteem. Dit is een extreem sterk
en stabiel systeem welke wordt aangedreven door elektromotoren onder het
dek. Dit systeem vereist nauwelijks bouwkundige aanpassingen omdat er
geen beweegbare en/of mechanische delen door de badrand lopen. Ook de
bassinvloer blijft vrij van bekabeling en mechanica.

In de hoogste stand heeft de beweegbare vloer een afdekkende functie. Dit
zorgt voor een sterke besparing op de energiekosten van het bad. Daarnaast
reduceert het de verdamping van zwembadwater en -chemicaliën, wat leidt
tot minder condens en corrosie.

De Inducon beweegbare vloer
Eke gewenste vaste, of aflopende waterdiepte
Vormt een isolerende afdekking
Hoge belastbaarheid en stabiliteit
Afwerking naar keuze; kunststof, tegels, natuursteen
Zeer eenvoudig te bedienen
Tal van opties leverbaar
Vereist nauwelijks bouwkundige aanpassingen
Ook beschikbaar voor bestande baden

VLOEREN OPENBAAR
Van peuterzwemmen tot duiklessen en alles er tussen in
De hoogtepositie van de Inducon vloer is volautomatisch instelbaar, zowel
horizontaal als aflopend. In de hoogste stand tovert de vloer uw zwembad
om tot een stevig perron met een isolerende werking.

De openbare sector vraagt om gebruiksvriendelijke, robuuste en veilige oplossingen. Inducon begrijpt dit als geen ander. Omdat wij projecten specifiek
ontwikkelen naar de wensen van de klant, passen onze installaties bij zowel
nieuwe als bestaande baden. Er zijn tal van opties leverbaar. Zo kunt u uw
bad uitrusten met een mindervalidenlift, scheefstelling of een geïntegreerde
trap. Wanneer de vloer maar de helft van een bassin bedekt wordt deze met
afgewerkt een meebewegende klep.

VLOEREN PRIVÉ
Zwembad wordt terras, terras wordt zwembad
Een beweegbare vloer stelt u in staat om het hele decor van uw uw zwembad
te veranderen met één druk op de knop. Esthetiek en functionaliteit gaan
hand in hand. Inducon begrijpt vdat u op zoek bent naar een efficënte
oplossing die past in uw decor.
Inducon biedt op maat gemaakte oplossingen. Zo is een vloer uit te rusten
met een geïntegreerde trap of bordes. De grote draagkracht maakt de vloer
geschikt voor zware materialen als natuursteen. Het oppervlak is sterk genoeg om als terras of dansvloer te gebruiken. In de hoogste stand vormt de
vloer een egaal vlak met de trap en het omliggende perron. Zo heeft het direct een isolerende en afdekkende werking van het bassin en is het volledig
kindveilig.

