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NIVOKIT-UIMA-ALLASKATTEET

Sisätilojen mukavuus, mutta ulkoilman vapaus! Uiminen 
sääolosuhteista riippumatta. Korkealaatuinen, kirkkaasta 
polykarbonaatista valmistettu NivoKIT Thermo 
uima-allaskate muuttaa ulkona olevan uima-altaasi 
allashuoneeksi, jossa sade tai räntäkään eivät haittaa 
altaasta nauttimista eivätkä syksyn lehdet tai muut roskat 
päädy altaaseen. 

Kate estää erittäin tehokkaasti lämmön karkaamista. 
Auringon tuottama lämpö säilyy katteen alla hyvin ja 
siten myös lämmittää allasvettä. Kun allas on lisäksi 
varustettu ilmalämpöpumpulla, voi uimakautta pidentää 
sen molemmista päistä huomattavasti. Kate on 
pakkasenkestävä, joten sitä ei tarvitse siirtää suojaan talven 
ajaksi. Allas on siten helppo ottaa käyttöön keväällä, sillä 
sinne ei ole päässyt kulkeutumaan roskia talven aikana.

Kate liikkuu kiskoilla ja sen voi siirtää joko kokonaan tai osittain pois altaan päältä.

Katettu uima-allas on myös erittäin turvallinen. Oven ollessa lukittuna perheen pienimmät 
eivät vahingossakaan pääse altaaseen ilman asianmukaista valvontaa eivätkä myöskään 
lemmikit pääse hyppäämään veteen.



KIT X THERMO
Korkeus (mm) 750

Kisko ulkopuoli (mm) 3726

Kisko sisäpuoli (mm) 3300

Segmenttien määrä 3

Pituus (mm) 6300

Lasitus 3 mm
polykarbonaatti

Korkeus (mm) 1460

Pituus (mm) 3750

Syvyys (mm) 390

Paino (kg) 320

KATTEEN MITAT

KUORMALAVAN MITAT

KIT X THERMO
Korkeus (mm) 800

Kisko ulkopuoli (mm) 4850

Kisko sisäpuoli (mm) 4286

Segmenttien määrä 4

Pituus (mm) 8380

Lasitus 3 mm
polykarbonaatti

Korkeus (mm) 1460

Pituus (mm) 4900

Syvyys (mm) 440

Paino (kg) 480

KATTEEN MITAT

KUORMALAVAN MITAT

KIT X THERMO
Korkeus (mm) 900

Kisko ulkopuoli (mm) 5700

Kisko sisäpuoli (mm) 4996

Segmenttien määrä 5

Pituus (mm) 10465

Lasitus 3 mm
polykarbonaatti

Korkeus (mm) 1460

Pituus (mm) 5850

Syvyys (mm) 480

Paino (kg) 790

KATTEEN MITAT

KUORMALAVAN MITAT

NivoKIT Thermo -katetta on saatavana 
kolmessa eri koossa, kolmella, neljällä 
tai viidellä liikuteltavalla segmentillä.  
Katteiden korkeus on vain 75 - 90 cm, 
joten katteet sulautuvat tyylikkäästi 
ympäristöönsä. 

Katteiden runkomateriaali eloksoitu 
alumiini ja lasitus on 3 mm paksua UV-
suojattua polykarbonaattipleksiä. Lasitus 
on täysin kirkas. 

Katteiden etuosassa on 80 cm leveä ovi. 
Etu- ja takaseinä on mahdollista irrottaa.

Katteet kestävät talven pakkaset, mutta 
niiden päälle mahdollisesti kertyvää 
lumikuormaa tulee aika ajoin keventää.

NivoKIT-katteiden modulaarinen rakenne 
mahdollistaa niiden kustannustehokkaan  
rahdituksen.



ETU- JA TAKASEINÄ
Etu- ja takaseinä ovat 

irrotettavia. Etuseinässä 
on avattava ovi. KISKOT

Katteen segmentit 
liikkuvat 14 mm korkeilla 

kiskoilla.

TURVALUKITUS
Segmenteissä on 

piilotettu avaintoiminen 
lukitus.

SEGMENTTIEN 
LUKITUS

Jokainen segmentti 
voidaan lukita erikseen 
kiskoon tietylle paikalle. 

Lukitus estää myös 
segmenttien liikkumisen 

tuulisella säällä.

SEGMENTTIEN TIIVISTYS
Segmenttien välit on 
tiivistetty erityisellä 

kumiseoksella, joka takaa 
hyvän lämmöneristyksen.

KAAREVA PROFIILI
Segmenttien kaareva 

profiili ja niiden 
materiaali on patentoitu.

LASITUS
NIVO KIT -katteiden 
materiaali on 3 mm 

läpinäkyvää ja UV-suojattua 
polykarbonaattia. 

Turvalukitus tekee NIVO KIT 
-katteesta lapsiturvallisen.



KIT X

KIT A

KIT B


