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KomfortKomfort

Żaluzja basenowa niesie za sobą same 

korzyści, o ile jest używana zawsze, gdy

jest to tylko możliwe.

Dlatego bardzo ważne jest, aby była łatwa

i komfortowa w obsłudze.

Podstawowe informacje

Żaluzja MKT po włączeniu za pomocą włącznika 

lub pilota zdalnego sterowania ustawia się w 

zaprogramowanych pozycjach krańcowych.

Dzięki elektronicznej regulacji można w razie 

potrzeby zmieniać nawet jej prędkość.

Żaluzję można podłączyć do zewnętrznego panelu 

sterowniczego. Istnieje również możliwość 

sterowania pompami, zaworami lub reflektorami w 

zależności od pozycji żaluzji. Silniki prądu stałego 

24 V są wytrzymałe, ciche i bezobsługowe.

Bezpieczeństwo

Małych dzieci przebywających w pobliżu basenu

nie wolno pozostawiać bez nadzoru!

Dodatkowe bezpieczeństwo oferuje nasza żaluzja

w wersji „Senior”. Zamontowana poniżej linii wody

poręcz lub oparcie w ścianie basenu zapobiega w

razie wypadku opadnięciu rolety na samo dno i

daje czas na dojście do brzegu basenu.

EnergooszczednoscEnergooszczędność

Żaluzja umożliwia oszczędność energii do 80%!

W basenie krytym można znacznie zredukować

temperaturę pomieszczenia, zmniejszając

automatycznie intensywność bardzo energochłonnego 

osuszania powietrza. W basenach zewnętrznych

żaluzja zapobiega przede wszystkim utracie ciepła

w chłodniejsze dni i w nocy, co pozwala na znaczne 

wydłużenie sezonu kąpielowego.

Największą luką w izolacji termicznej 

basenu jest powierzchnia wody. Lukę tę 

wypełnia żaluzja basenowa, która 

redukuje do minimum parowanie wody i 

utratę ciepła.

Zastosowanie naszych żaluzji

przezroczystych lub solarnych

umożliwia dodatkowe podgrzewanie

wody przez słońce.

Rozkład ciepła
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Profile żaluzji z PCW

Typ JuniorTyp Junior

Profile żaluzji z PCW

- wysokiej jakości PCW

- zgrzewane zakończenia z PCW

- grubość 11 mm

- zaczep pojedynczy

- od góry wypukłe, od dołu wklęsłe, dzięki 

temu mniejsza średnica rolki

- wyłącznie do rolek nawodnych bez systemu 

bezpieczeństwa

- do basenów o powierzchni do 6 x 12 m!

- kolory: jasnoszary i biały

Typ SeniorTyp Senior

- wysokiej jakości PCW

- zgrzewane zakończenia z PCW

- grubość 14 mm

- zaczep podwójny

- od góry i od dołu wypukłe, dzięki temu 

możliwość odwrócenia w razie zabrudzenia

- do wszystkich rolek, również z systemem 

bezpieczeństwa

- kolory: jasnoszary, biały, beżowy, turkusowy i 

przezroczysty

Profile żaluzji z poliwęglanu

Typ SeniorTyp Senior

- wysokiej klasy poliwęglan

(stabilizowany promieniami ultrafioletowymi)

- zgrzewane zakończenia z poliwęglanu

- grubość 14 mm

- zaczep podwójny

- od góry i od dołu wypukłe, dzięki temu możliwość

odwrócenia w razie zabrudzenia

- do wszystkich rolek, również z systemem

bezpieczeństwa

- kolory: przezroczyste i solarne (czarne od strony wody)
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Typ SoloTyp Solo

Rolki nawodne

- wytrzymały silnik 24 V ze sterownikiem 

elektronicznym

- solidne wsporniki z PCW

- rolka zwijająca z wytrawianej stali 

nierdzewnej

- włącznik umieszczony na pokrywie

silnika lub osobno w wersji natynkowej

lub podtynkowej

- opcjonalnie z pilotem zdalnego sterowania

Niedroga rolka zwijająca o

pełnym komforcie.

Specjalny mechanizm

chwytający umożliwia

zwinięcie całej żaluzji nawet

w basenach z występem

(np. schody rzymskie).
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Rolki nawodne

Typ QuadroTyp Quadro

Komfortowa rolka zwijająca z

z obudową służącą jako ławka.

- wytrzymały motoreduktor 24 V ze 

sterownikiem elektronicznym

- solidne elementy boczne z PCW

- wał rolki i podkonstrukcja z 

wytrawianej stali nierdzewnej

- włącznik z boku lub osobno w wersji 

natynkowej lub podtynkowej

- opcjonalnie z pilotem zdalnego 

sterowania

Opcje dodatkoweOpcje dodatkowe
- na zamówienie w obudowie ze szlachetnego 

gatunku twardego drewna lub w formie białej 

rury owalnej PCW

- możliwość używania jako ławki lub leżanki

- do basenów o nietypowych kształtach, 

również sterowana automatycznie

Typ RondoTyp Rondo

- alternatywnie z zaokrągloną obudową

z profili żaluzjowych

- nie może służyć jako ławka!
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Rolki podwodne

Niezależnie od sposobu montażu

zasada działania naszych rolek

podwodnych jest taka sama:

Wersję tę stosuje się w przypadkach, gdy nie ma 

możliwości wykonania komory na silnik obok basenu.

Napęd rolki jest przenoszony przez ścianę basenu ze 

znajdującego się poza basenem silnika. Uszczelnienie 

zapewnia specjalny przepust wału. Sprzęgło między

rolką a przepustem jest ruchome, aby niewyważenie

rolki nie miało negatywnego wpływu na uszczelnienie.

Silnik znajduje się poza basenem w osobnej komorze

lub w pasie wokół basenu, gdzie może pracować w

suchych warunkach z wygodnym dostępem.

Wersja specjalna, do basenów o powierzchni 4 x 8 m

Rolka podwodna z silnikiem rurowym

Silnik znajduje się wewnątrz rolki zwijającej i jest 

przymocowany do ściany basenu za pomocą uchwytu.

Stąd kabel zasilający ciągnie się do góry pod osłoną po ścianie 

basenu lub wyprowadza na zewnątrz przez otwór w ścianie.

Zasada dzialaniaZasada działania

Typ IBLTyp IBL
Rolka zwijająca w basenie

Rolka zwijająca znajduje się w niecce basenu. 

Można ją osłonić samonośną ławką podwodną lub 

opuszczaną obudową. Płyty PCW obudowy można 

obłożyć płytkami ceramicznymi lub okleić folią 

basenową. Zarówno płyty PCW, jak i profile z rury 

owalnej PCW podwodnej ławki można ściągnąć.

Typ RWSTyp RWS
Rolka zwijająca w komorze za basenem

Rolka zwijająca znajduje się w osobnej komorze 

napełnionej wodą za basenem. Komorę można przykryć 

drewnianą matą. Ściągane elementy umożliwiają stały 

dostęp do komory.

Typ RNUTyp RNU
Rolka zwijająca w komorze ściany tylnej

Rolka zwijająca jest umieszczona w 

znajdującym się nisko wgłębieniu w ścianie 

tylnej. Można ją zasłonić osłoną. Płyty PCW 

osłony można obłożyć płytkami ceramicznymi 

lub okleić folią basenową. Można je ściągać 

pojedynczo.
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Rolki podwodne

Typ RNOTyp RNO
Rolka zwijająca w komorze ściany tylnej

Rolka zwijająca jest umieszczona w leżącym wyżej 

wgłębieniu w ścianie tylnej. Można ją zasłonić 

osłoną. Płyty PCW osłony można obłożyć płytkami 

ceramicznymi lub okleić folią basenową.

Można je ściągać pojedynczo.

Typ SIBTyp SIB
Rolka zwijająca w komorze w dnie

Rolka zwijająca znajduje się w komorze w dnie basenu.

Komorę przykrywa się wzmocnionymi płytami PCW, które 

można obłożyć płytkami ceramicznymi lub okleić folią 

basenową. Ściągane elementy umożliwiają swobodny

dostęp do komory.

Typ AUKTyp AUK
Rolka zwijająca w komorze w dnie

z automatyczną pokrywą

Rolka zwijająca znajduje się w komorze w dnie basenu. 

Komora jest przykryta automatyczną klapą z płytami 

PCW, które można obłożyć płytkami ceramicznymi lub 

okleić folią basenową. Wersja ta jest idealna do 

basenów, w których ze względu na kształt niecki 

komory rolki, nie można umieścić na skraju basenu 

(np. baseny owalne) lub jeśli żaluzja ma chować się 

całkowicie w dnie basenu.

Typ AABTyp AAB
Rolka zwijająca w basenie z

silnikiem na brzegu basenu

Rolka zwijająca znajduje się w niecce basenu i jest 

napędzana za pośrednictwem łańcucha przez silnik 

zamontowany na brzegu basenu. Wersję tę stosuje 

się przede wszystkim w przypadku montażu rolki w 

późniejszym czasie lub jeśli nie ma możliwości 

wykopania obok basenu komory na silnik.
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O nasO nas

Początki firmy założonej przez Wolfganga 

Tödta sięgają lat siedemdziesiątych.

Dzisiaj spółka MKT GmbH jest znana z 

nowoczesnych i innowacyjnych produktów, 

będących jednocześnie dziełami kunsztu 

rzemieślniczego, wyróżniających się 

wysoką jakością, długą żywotnością i 

niezawodnością.

Made in Germany.

Nasze kilkudziesięcioletnie doświadczenie 

przy produkcji jednego tylko produktu, czyli 

żaluzji basenowych, gwarantuje naszym 

klientom jakość i niezawodność na 

najwyższym poziomie.

W produkcji wszędzie tam, gdzie technika ma przewagę nad człowiekiem, stosujemy 

najnowocześniejsze maszyny. Mimo to każdy produkt wymaga dużego nakładu pracy ręcznej, 

ponieważ każda żaluzja basenowa MKT to indywidualny unikat. 

Dostarczyliśmy już wiele tysięcy żaluzji, cieszących swych użytkowników na całym świecie.

Made in Germany.
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