
 

 

 

ROLETY BASENOWE 

 

 

Żaluzja to najbardziej ekskluzywne, efektowne i najtrwalsze przykrycie do basenu. 

Używane profile PCV są produkowane wyłącznie z przeznaczeniem do basenów 

kąpielowych. Odpowiedni kształt zaczepu i skład chemiczny profili, zapewnia komfort 

użytkowania i odporność na wodę basenową. Zastosowanie przykrycia ma sens w 

przypadku każdego rodzaju basenu w hali i w ogrodzie, szczególnie w przypadku 

braku zadaszenia. Zatrzymuje ono parowanie wody przez co zmniejsza się strata 

ciepła i zapewniona jest oszczędność energii nawet do 90%. Zamknięte w komorach 

paneli powietrze stanowi dobrą izolację oraz wyporność; dzięki temu żaluzja nie 

wymaga żadnych prowadnic. Jest to pokrywa pływająca po wodzie.  Połączone ze 

sobą profile tworzą sztywną pokrywę na powierzchni wody, stanowiąc zabezpieczenie 

przed wpadnięciem do wody. Końcówki profili zostały szczelnie zamknięte przez 

wklejenie specjalnie ukształtowanych elementów, zatyczek. Do wszystkich żaluzji 

stosuje się elektryczne rolki zwijające. 

 

 

https://wszystkodobasenow.pl/rolety-basenowe

https://wszystkodobasenow.pl/rolety-basenowe


 

 

 

Ważne wskazówki: 

Profile do rolet basenowych: 

Profile roletowe posiadają szczelnie zaklejone zatyczki i dzięki temu pływają po 

powierzchni wody. Łączenie profilów odbywa się poprzez otwarty system na czop 

(podwójny haczyk) i gniazdo (komora haczykowa). Roleta napędzana jest elektrycznie 

i jej silnik umieszczony jest albo ponad krawędzią basenu (roleta zewnętrzna) lub 

zamontowany jest pod powierzchnią wody (roleta podwodna). 

Otwieranie i zamykanie przykrycia basenowego musi odbywać się pod 

nadzorem osoby dorosłej! 

 

Opakowanie profili rolety: 

Profile dostarczane są pakowane w warstwach po 6 sztuk. 

Ostrzeżenie przed przegrzaniem: 

Profile PCV w opakowaniu nie powinny być wystawiane na bezpośrednie 

oddziaływanie promieni słonecznych. Istnieje możliwość deformacji z powodu braku 

chłodzenia wodą basenową, co nie jest objęte gwarancją. 

 

Profile basenowe transparentne i solarne transparentne: 

Przy profilach transparentnych różnica temperatur powietrza może spowodować 

kondensację i zaparowanie wewnątrz profilu. Nie ogranicza to funkcjonalności rolety 

i nie stanowi powodu do reklamacji. 

 

Stosowanie profili solarnych: 

Przy zamkniętej rolecie pompa filtra basenowego powinna być cały czas włączona 

aby ogrzana woda pod roletą mogła zostać rozprowadzona. 

 

Gwarancja: 

Profile posiadają trzyletnią gwarancję. 



 

 

 

PROFILE DO ROLET BASENOWYCH 

Profile z PCV P60 z klejonymi zatyczkami 

 

wymiar profilu 60 x 14 mm 

 

Profil P60 dostępny jest w następujących kolorach:  

biały, jasnoszary, ciemnoszary, waniliowy i niebieski. 

 

Jest to bardzo wytrzymały profil trzykomorowy wykonany z PCV – UV 

stabilizowanego. Profile posiadają klejone zatyczki. Zaokrąglona górna powierzchnia 

profilu ułatwia utrzymanie czystości. Połączenie profili w postaci podwójnego haczyka 

zwiększa stabilność i bezpieczeństwo przykrycia. Zatyczki wykonane są w kolorach 

profili. Specjalny otwór w zatyczce umożliwia łatwy demontaż profili. 

 

 



 

 

 

PROFILE DO ROLET BASENOWYCH 

Profile z PC 60 poliwęglan potrójna ekstruzja 

 

wymiar profilu 60 x 14 mm 

 

Profil PC60 dostępny jest w kolorach: 

transparentny biały, transparentny niebieski, solarny niebieski i solarny srebrny. 

 

Ten poliwęglanowy profil jest lamelą potrójnej ekstruzji z dodatkową warstwą ochronną 

zawierającą pochłaniacze UV, które przeciwdziałają starzeniu się i żółknięciu profilu 

oraz są odporne na uderzenia i rysy. Profil posiada klasę odporności na gradobicie 

HW 5 (certyfikat VKF Bern). Zaokrąglona górna powierzchnia profilu ułatwia 

utrzymanie czystości. Połączenie profili w postaci podwójnego haczyka zwiększa 

stabilność i bezpieczeństwo przykrycia. Dodatkowy haczyk w rowku profilu dodaje 

połączniu dwóch profili dodatkowej sztywności i zapobiega zbyt mocnemu zatopieniu 

się profilu pod obciążeniem. Profil PC60 posiada w komorze z haczykiem specjalne 

perforacje antyalgowe w odstępach 18 cm. Perforacje umożliwiają wypłukanie osadu z 

trudno dostępnych miejsc. Specjalny otwór w zatyczce umożliwia łatwy demontaż 

profili. 

 



 

 

PROFILE DO ROLET BASENOWYCH 

Profile z PC 60 „antyalgowy” potrójna ekstruzja 

 

wymiar profilu 60 x 15 mm 

 

Profil jest dostępny w kolorach: 

solarny niebieski i solarny srebrny. 

 

Profil poliwęglanowy PC60 „antyalgowy“ jest lamelą potrójnej ekstruzji z 4 zamkniętymi 

komorami i nieprzepuszczającej światło podwójnej komorze haczykowej. Posiada 

dodatkową warstwę ochronną zawierającą pochłaniacze UV, które przeciwdziałają 

starzeniu się i żółknięciu profilu oraz są odporne na uderzenia i rysy. Lamela posiada 

w zatyczkach otwory do przepływu wody. Połączenie profili w postaci podwójnego 

haczyka zwiększa stabilność i bezpieczeństwo przykrycia. Specjalny otwór w zatyczce 

umożliwia łatwy demontaż profili. Ta lamela oferuje najlepszą ochronę przed 

tworzeniem się alg i bardzo wysoką wydajność pozyskiwania ciepła. 

 

 

 



 

 

 

DODATKI DO PROFILI 

wycięcie na  schody rzymskie, wycięcie na basen owalny/okrągły, 
wycięcie pod drabinkę 

 

 

 

system bezpieczeństwa 1 kpl. zależne od szerokości basenu: 

do szerokości wewnętrznej 2,50 m: 4 kpl. 

do szerokości wewnętrznej 3,50 m: 6 kpl. 

 

 

Prowadnica rynny przelewowej - prowadnica w formie bolca przy basenach z rynną 

przelewową, 1 komplet = 2 sztuki, odstęp minimalny bolców 3 m na długości basenu. 

 



 

 

 

ZWIJARKI DLA ROLET ZEWNĘTRZNYCH 

Słupki i wsporniki zwijarek wykonane są ze stali nierdzewnej i są standardowo 

malowane proszkowo w kolorze białym. Bez dopłaty mogą zostać pomalowane w 

każdym kolorze RAL. 

 

Zwijarka zewnętrzna na korbę model Manual 

Max. wymiary basenu 10x5m, w zestawie przejściówka dla wkrętarki elektrycznej. 

Zwijarki objęte są trzyletnią gwarancją. 

Zestaw zawiera: 

- przekładnia korbowa 

- korba aluminiowa 

- 2 lakierowane podpory ze stali nierdzewnej do zamontowania na brzegu basenu 

- wałek z aluminium anodowanego Ø125 mm 

- przejściówka do wkrętarki elektrycznej 

- elementy kotwiące, mocowanie profilu do wałka 

 

 



 

 

 

Zwijarka elektryczna zewnętrzna model Standard 

Max. wymiary basenu 10x5 m. 

Zwijarki objęte są trzyletnią gwarancją. 

Zestaw zawiera: 

- silnik rurowy 24V 120 Nm z wbudowanymi krańcówkami 

- sterownik 230/24 V 

- 2 lakierowane podpory ze stali nierdzewnej do zamontowania na brzegu basenu 

- wałek z aluminium anodowanego Ø125 mm 

- przełącznik kluczykowy z 3 stałymi przełożeniami 

- elementy kotwiące, mocowanie profilu do wałka 

 

 

 



 

 

 

Zwijarka elektryczna zewnętrzna model Exclusiv 

Max. wymiary basenu 10x5 m. 

Zwijarki objęte są trzyletnią gwarancją. 

Zestaw zawiera: 

- silnik rurowy 24V 120 Nm z wbudowanymi krańcówkami 

- sterownik 230/24 V 

- 2 szlifowane podpory ze stali nierdzewnej 316L do zamontowania na brzegu basenu 

- wałek z aluminium anodowanego Ø125 mm 

- przełącznik kluczykowy z 3 stałymi przełożeniami 

- elementy kotwiące, mocowanie profilu do wałka 

 



 

 

 

Zwijarka elektryczna zewnętrzna model Steel 

Max. wymiary basenu 15x6 m. 

Zwijarki objęte są trzyletnią gwarancją. 

Zestaw zawiera: 

- silnik rurowy 24V 120 Nm z wbudowanymi krańcówkami 

- sterownik 230/24 V 

- 2 lakierowane podpory ze stali nierdzewnej do zamontowania na brzegu basenu 

- wałek ze stali nierdzewnej 316L Ø156 mm 

- przełącznik kluczykowy z 3 stałymi przełożeniami 

- elementy kotwiące, mocowanie profilu do wałka 

 

 

 



 

 

 

Zwijarka elektryczna zewnętrzna zabudowa 

Blachy boczne konstrukcji zabudowy wykonane są ze stali nierdzewnej 316L i są 

standardowo lakierowane proszkowo w kolorze białym. Mogą zostać pomalowane bez 

dopłaty w dowolnym kolorze RAL. 

Max. wymiary basenu 10x5 m. 

Zestaw zawiera: 

- silnik rurowy 24V 120 Nm z wbudowanymi krańcówkami 

- sterownik 230/24 V 

- rama ławy ze stali nierdzewnej 316L 

- wałek z aluminium anodowanego Ø125 mm 

- przełącznik kluczykowy z 3 stałymi przełożeniami 

- elementy kotwiące, mocowanie profilu do wałka 

Poszycie profilami PCV P60 

 

Poszycie z drewna egzotycznego 

 



 

 

 

Zwijarka elektryczna zewnętrzna model Mobil 

Max. wymiary basenu 10x5 m. 

Zwijarki objęte są trzyletnią gwarancją. 

Zestaw zawiera: 

- silnik rurowy 24V 120 Nm z wbudowanymi krańcówkami 

- sterownik 230/24 V 

- 2 lakierowane podpory ze stali nierdzewnej 316L wyposażone w kółka tworzywowe 

- wałek z aluminium anodowanego Ø125 mm 

- przełącznik kluczykowy z 3 stałymi przełożeniami 

- przewód spiralny wraz ze złączkami 3 mb 

- elementy kotwiące, mocowanie profilu do wałka 

- szyna ze stali nierdzewnej 

 

 



 

 

 

ZWIJARKI PODWODNE 

Zwijarki objęte są trzyletnią gwarancją. 

 

Zwijarka podwodna model Uni  

Zestaw zawiera: 

- silnik rurowy z wbudowanymi krańcówkami do wyboru: 

 24V 170 Nm 

 24V 250 Nm 

 24V 500 Nm 

 24V 850 Nm  

- sterownik 230/24V 

- wałek ze stali nierdzewnej 316L Ø154 mm 

- mocowanie silnika ze stali nierdzewnej 316L V4A (podwójny flansz)  

- przełącznik kluczykowy z 3 stałymi przełożeniami 

- elementy kotwiące, mocowanie profilu do wałka 

 

Zwijarka podwodna z silnikiem zewnętrznym model UniZ 

Zestaw zawiera: 

- silnik z wbudowanymi krańcówkami w suchej niecce do wyboru: 

 24V 170 Nm 

 24V 250 Nm 

 24V 500 Nm 

 24V 850 Nm  

- sterownik 230/24 V 

- wałek ze stali nierdzewnej 316L Ø154 mm 

- mocowanie silnika ze stali nierdzewnej 316L V4A (podwójny flansz)  

- mocowanie silnika w suchej niecce ze stali nierdzewnej 316L 

- tuleja przejściowa 210/310 mm 

- przełącznik kluczykowy z 3 stałymi przełożeniami 

- elementy kotwiące, mocowanie profilu do wałka 



 

 

 

WARIANTY MOCOWAŃ ROLET PODWODNYCH 

 



 

 

 

AKCESORIA DO ROLET PODWODNYCH 

 

Pilot zdalnego sterowania 

 

 

 

Sterownik kompatybilny ze Smart Home 

 



 

 

 

Konstrukcja przegrody ze stali nierdzewnej 

 

 

  



 

 

 

Konstrukcja ławki podwodnej będąca obudową 

 

 

Rolki naprowadzające 

 



 

 

 

Płyty PVC do wykończenia ceramiką 

 

 

 

Przykrycie komory rolki zwijającej (drewno egzotyczne) 

  


