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En innovativ design som lyfter din trädgård

TIXIT
LAMELLTÄCKE OVAN MARK

TILLVERKAD
I FRANKRIKE
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Vit Grå Svart

LAMELLTÄCKE OVAN MARK

TIXIT

• Finns som både eldriven och solcellsmodell.
• Välj mellan 3 färger på stativen, så att de 

passar in perfekt i din trädgård.
• Högtalare finns som tillval.

VALFRIHET

• Snygga och diskreta stativ som har 
utformats av våra designers och som är 
helt återvinningsbara.

• LED-belysningen betonar stativets 
enkelhet på den eldrivna modellen.

STILREN

• Alla material och delar är noggrant 
utvalda för snygg design och optimal 
prestanda.

• Strukturmålad aluminium ger stativet ett 
modernt utseende.

ENKEL ELEGANS
Option SON

La borne du volet se transforme en
enceinte bluetooth et permet la
diffusion de son dans le jardin grâce à une
connexion rapide et intuitive.

NYHET

N

Lamellstativet används 
som en bluetooth-högtalare och gör 
det möjligt att lyssna på musik i 
trädgården tack vare en snabb och enkel 
anslutning (som tillval på de eldrivna modellerna).

LÅSKIT
• Barnsäkra fästen ‘‘pushlock’’ följer med 

som standard.
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LAMELLER
• Polykarbonatlameller med vär-

mande effekt (solarlameller) eller 
genomfärgade PVC-lameller.

5

ALUMINIUMRÖR6 
2

Lamelltäcket finns för pooler från 2 × 3 m 
upp till 5 × 13,50 m.

STATIV 
• Stativ i färgad aluminium.
• Stativets fot är diskret (98 × 175 mm).

1

MOTOR
Elektrisk motor placerad i röret:

• Justerbara mekaniska gränslägen. Lamelltäcket kan 
rullas ut manuellt vid ev strömavbrott.

• Motorns livslängd förlängs tack vare lagren som 
stödjer röret och därmed täckets vikt.

Styrning via Wi-Key, nyckelbrytare eller LivePool.

3

DEKORATIV LED-PANEL (12 V)
• På/av-knappen på stativet.

POOL SOUND



Med LivePool-appen kan du öppna 
och stänga lamelltäcket direkt via 
mobiltelefonen.

LivePool 

NYHET

N

Alla våra lameller har en slät yta och uppfyller standarden NF P 90-308.

Eget val av lameller

Polykarbonatlameller 
med värmande effekt 
(solarlameller)

PVC-lameller 
-genomfärgade

Kristallbrun

Kristall

Kristallgrön

Kristallblå

Kristallsvart

Silversvart

Grå

Vit

Sand

Blå

BRA ATT VETA
Välj solarlameller i polykarbonat 
att för värma upp vattnet i 
din pool (ett välfungerande 
värmesystem).

TÄNK PÅ

Skydda ditt lamelltäcke 
under vintern
och ersätt det med poolskyddet 
Initial.
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Läs noga och spara för framtida bruk.

Lamelltäcket Tixit är ett säkerhetsskydd för pooler, som är avsett att hindra tillgång 
till poolen för barn under 5 år. Denna produkt uppfyller standarden NF P 90-308. 
Den ersätter inte sunt förnuft eller personligt ansvar. Den är inte avsedd att ersätta 
uppsikt från föräldrar och/eller andra ansvariga vuxna, som alltid har yttersta 
ansvaret att hålla koll på och skydda små barn. Ett barn drunknar på mindre än 
3 minuter. Inget poolskydd kan någonsin ersätta uppsikt och vaksamhet från en 
ansvarig vuxen.

Garanti: 2 år på upprullningsenheten och 3 år på motorn. De genomfärgade PVC-
lamellerna har en garanti på 3 år och sollamellerna i polykarbonat har en garanti 
på 5 år, i enlighet med våra allmänna försäljningsvillkor.

Orderformulär: För att lamelltäcket ska passa ordentligt till poolen är det viktigt 
att lämna tydlig, omfattande och korrekt information i beställningsformuläret. 
Mellanrummet mellan poolens insida och lamelltäckets kant får inte överstiga 70 
mm i enlighet med standarden NF P 90-308.

Utrullningstid: För en bassäng på 5 × 10 m: 3 minuter för automatisk öppning eller 
stängning och 30 sekunder för låsning eller upplåsning. Öppning och stängning av 
Tixit kan enkelt utföras av en person.

Användning: Vår, sommar, höst. För att lamelltäcket ska fungera korrekt behöver 
vattennivån i poolen alltid hållas på en jämn nivå. Vi rekommenderar att poolen är 
utrustad med automtisk nivåreglering av vattennivån. Följ instruktionerna för att ha 
en korrekt vattennivå.

Användningsbegränsning: Montering av ett automatiskt lamelltäcke på pooler 
med overflow och/eller med en stege på långsidan (löstagbar stege på sidan) 
uppfyller inte standarden NF P 90-308. Våra lamelltäcken rekommenderas inte till 
overflowpooler. Nedsänkta poollarm är inte kompatibla med lamelltäcken om inte 
tillverkaren anger något annat.

Vintersäsongen: De flesta pooler i Skandinavien stängs igen över vintern. För att 
skydda lamelltäcket från is och snö rekommenderar vi att du rullar ihop det och 
använder poolskyddet Initial eller Supergreen som vintertäckning. Om vattennivån 
är sänkt i poolen skall täcket ligga på rullen för att inte hänga i remmarna 
(remmarna/låsen).

Förpackning: För pooler på 5 × 10 m. Lameller: 5 förpackningar på 5,10 × 0,25 × 0,20 
m – 250 kg/Rör: 1 förpackning på 5,46 × 0,20 × 0,20 m – 30 kg/Stativ: 1 lastpall på 
0,80 × 0,60 × 0,55 m – 40 kg/Totalvikt: 320 kg.

Tillverkarare: DEL SAS - ZA La Croix Rouge 35530 Brécé - France / www.del-piscine.fr

B E  D I N  P O O L L E V E R A N T Ö R  O M  M E R  I N F O R M A T I O N

CF GROUP SCANDINAVIA - BOX 27 104, 102 52 - STOCKHOLM - www.cfgroup.se


