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Firma LOWO-SONNENLIFT se řešením 
bazénových krytů zabývá již více než 
30 let. Technické inovace, stálý kontakt 
s našimi zákazníky a v neposlední řadě 
také kvalitní řemeslné provedení. Tyto 
výhody a kompaktní systém favorizují 
výrobky LOWO-SONNENLIFT v porovnání 
s ostatními konkurenčními systémy. 
Od roku 1981 se mezi naše spokojené 
zákazníky zařadili lidé nejen z Evropy 
(Velká Británie, Švédsko, Řecko, Francie, 
Německo, Španělsko), ale také z Afriky 
(Namibie), USA a Ruska.

www.lowo.cz



Kvalita vody
Už žádné znečištění bazénové vody listím, 
nečistotami, kyselými dešti apod. Díky tomu 
ušetříte náklady na provoz Vašeho bazénu – 
méně bazénové chemie a snížená spotřeba 
vody. Tím šetříte životní prostředí a Vaše 
děti Vám za to poděkují.

Maximální využití sluneční 
energie a výborná izolace
Pro dosažení těchto cílů používáme 16 mm 
silné třívrstvé čiré makrolonové desky 
s UV ® ltrem a světelnou propustností 90%. 
Součinitel prostupu tepla U = 2.0 W/m2K 
a je srovnatelný jako u dvojitého prosklení. 
(Příklad: září 1996, Španělsko, teplota vody 
v otevřeném bazénu 20°C a teplota vody 
v bazénu s použitím technologie LOWO 
byla báječných 30°C!).

Plánování a montáž
Přesné zaměření a návrh montáže 
provedeme přímo u Vás na místě. Váš nový 
kryt bazénu LOWO-SONNENLIFT bude 
vyroben v našem závodě v Německu. 
Po ® nální montáži a výstupní kontrole, 
při které bude proveden test funkčnosti 
systému, bude kryt znovu rozebrán 
a dopraven na místo určení. Díky tomu 
trvá vlastní montáž u Vás pouze 4-6 hodin.

Tvar
Jsme schopni dodat kryt bazénu 
jakéhokoliv tvaru (vyjma kruhového 
tvaru krytu).

Servis
Protože pro výrobu bazénových krytů 
LOWO-SONNENLIFT používáme pouze 
ty nejkvalitnější materiály je interval 
servisních prohlídek 5-6 let.

Snadná obsluha
Jediným stisknutím tlačítka změníte 
Váš venkovní bazén na krytý bazén… 
jednodušší už to být nemůže.

Lehká konstrukce
Celá konstrukce včetně výztuh je vyrobena 
z kvalitních hliníkových pro® lů, šroubů W2A, 
lanka W4A s průměrem 6 nebo 8 mm, díky 
tomu může být šířka krytu až 6,15 m 
a délka až 18 m!
Standardní výška zdvihu je 2m, na přání 
až 2,5 m.
Naše síla: jsme schopni vytvořit kryt přesně 
na míru pro jakýkoliv druh a tvar bazénu.
Díky lehké konstrukci dochází ke značné 
úspoře stavebních nákladů.

Tvar valbové střechy
Díky výšce krytu, která je pouhých 
18 až 30 cm, nedochází k narušení 
estetického vzhledu Vaší zahrady, jako 
je tomu v případě obvyklých 
„skleníkových“ tvarů krytů.

Další výhoda
Pouze jeden motor. Díky použití pouze 
jednoho motoru pro pohon celého systému 
ušetříte náklady na elektroinstalaci. 
Motor i s celým mechanismem zdvihu 
je integrován do hliníkové konstrukce.

Tichý provoz
Díky řešení pohonu pomocí ocelového 
lanka pracuje celý systém velmi tiše.                                 

Náš systémVýhody

Bezpečné pro děti i domácí mazlíčky
Zatížitelnost zastřešení - až 110 kg/m2. 


