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JEDINÝ NA SVĚTĚ
AUTOMATICKÝ ALTÁN

pro vířivky a swim spa

INOVATIVNÍ
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INTEGROVANÉ
LED OSVĚTLENÍ

Průlomové řešení, které optimalizuje využití vaší vířivky.
Celoroční altán Covana Oasis je ovládán pouhým otočením klíče.
Po spuštění vířivku bezpečně uzavře, po otevření vznikne luxusní
přístřešek. Oázu klidu a soukromí dotvoří příplatkové rolovací
zástěny.

LED osvětlení je navrženo tak,
aby vytvořilo příjemnou a teplou
světelnou atmosféru s výběrem
ze sedmi barevných odstínů.
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ROLOVACÍ ZÁSTĚNY
JAKO PŘÍSLUŠENSTVÍ

Na obrázku je vzor střechy Shingle

VÝBĚR BAREV
SLATE
MOCHA

PŘÍVOD ELEKTRO

KOMPATIBILNÍ VÍŘIVKY

VZOR STŘECHY

230 V, 50 Hz, 10 A

Většina vířivek
s plochým okrajem
až do 236 x 248 cm

Darling

(Skutečný odstín se může od zobrazení lišit)

Shingle

horizon

Přidejte k relaxaci neomezený rozhled
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VÝBĚR BAREV
Zvolte si barvu zastřešení
z těchto možností
• Konstrukce SLATE se
střechou PLATINUM
• Konstrukce MOCHA
se střechou LATTE

SLATE

MOCHA

PLATINUM

LATTE

(Skutečný odstín se může od zobrazení lišit)

PŘÍVOD ELEKTRO
230 V, 50 Hz, 10 A

KOMPATIBILNÍ VÍŘIVKY
Většina vířivek
s plochým okrajem
až do 233 x 236 cm

Inovativní a současný design modelu COVANA horizon umožňuje
naklopení střechy pod úhlem 25°, což uživatelům vířivky otevírá
ničím nerušený výhled do prostoru a současně je chrání před
povětrností a přímým sluncem.

evolution
Zakrytí vířivky bez omezení

PO
CELÝ ROK

ířivky

Nejje
dn

tí v

způsob zak
ušší
ry
d
o

Díky modulovému řešení je altán COVANA evolution vhodný k
zastřešení většiny velkých obdélníkových i kulatých vířivek. Užijte
si soukromí s příplatkovými zástěnami a moderní vzhled díky
minimalistickému designu.
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ROLOVACÍ ZÁSTĚNY
JAKO PŘÍSLUŠENSTVÍ

VÝBĚR BAREV
Zvolte si barvu zastřešení
z těchto možností
• Konstrukce SLATE se
střechou PLATINUM
• Konstrukce MOCHA
se střechou LATTE

SLATE

MOCHA

PLATINUM

LATTE

(Skutečný odstín se může od zobrazení lišit)

PŘÍVOD ELEKTRO

PŘÍVOD ELEKTRO

230 V, 50 Hz, 10 A

Většina vířivek
s plochým okrajem
až do 235 x 341 cm

legend
Nová úroveň komfortu při používání swim spas
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Za méně než 30 vteřin vytvoříte z bezpečného krytu nad swim
spa luxusní altán, který chrání před povětrností a UV zářením.
VÝBĚR BAREV
Zvolte si barvu zastřešení
z těchto možností
• Konstrukce SLATE se
střechou PLATINUM
• Konstrukce MOCHA
se střechou LATTE

SLATE

MOCHA

PLATINUM

LATTE

(Skutečný odstín se může od zobrazení lišit)

PŘÍVOD ELEKTRO
230 V, 50 Hz, 10 A

KOMPATIBILNÍ VÍŘIVKY
Většina swim spa
s plochým okrajem
až do 237 x 594 cm

mnoho výhod
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1
PLNĚ AUTOMATICKÝ SYSTÉM
Méně námahy, více pohodlí. Jediný automatický
altán, jehož střecha se zvedá a spouští pouhým
otočením klíčku.

SOUKROMÍ
Rolovací zástěny z naší nabídky
příslušenství poskytnou dostatek soukromí
a dodatečnou ochranu před povětrností.

5
2
ÚSPORA ENERGIE
DVA V JEDNOM
COVANA spojuje výhody termokrytu a
zastřešujícího altánu. Svou perfektně tepelně
izolovanou vířivku si nyní můžete užívat
bez ohledu na počasí.

3

Tepelně izolační vlastnosti krytu COVANA
výrazně převyšují parametry většiny běžných
termokrytů, obvodové těsnění navíc
minimalizuje odpařování vody. To se projeví
nižšími náklady na vodu,
elektřinu i údržbu vířivky.

6
BEZPEČNOST

COVANA vaši vířivku nejen uzavře,
ale také zabezpečí. Zabráníte tak
nežádoucímu vstupu dětí nebo cizích osob.

TRVANLIVOST
Díky vysoké kvalitě použitých materiálů
- hliníkové konstrukci a pevné
termoplastické střeše z ABS
– vydrží kryt COVANA nejméně tak dlouho,
jako vaše vířivka.
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10
ELEGANCE
INOVATIVNÍ DESIGN

Čtyři modelové varianty usnadní integraci
altánu COVANA do prostředí s moderní i
tradiční architekturou. Po uzavření vířivky
navíc nic nebrání volnému výhledu do zahrady.

8
UNIVERZÁLNÍ
Automatické altány COVANA jsou
kompatibilní s většinou značek a rozměrů
vířivek na trhu. Požadavky na stavební
přípravu jsou minimální a samotná
instalace je jednoduchá.

9
ODOLNOST
Tento kanadský výrobek je navržen tak,
aby obstál v těch nejdrsnějších klimatických
podmínkách. Obstojí nejen v mrazivém zimním
počasí, je však také odolný proti škodlivému
UV záření v horkých oblastech.

Mimořádně praktický, přitom však
elegantní a moderní. Altán COVANA
je tím nejlepším doplňkem vaší vysněné vířivky.

  
   

Výrobní proces a kvalita použitých
materiálů garantují mimořádnou
spolehlivost a funkčnost všech
produktů se značkou COVANA.
Méně námahy, více komfortu po
dlouhou dobu: to je slib s podpisem
COVANA.

PRO DALŠÍ INFORMACE KONTAKTUJTE OBCHODNÍHO
ZÁSTUPCE COVANA NEBO NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY:

1-877-278-8010

covana.com

info@covana.com

Covana0063-7EN

*COVANA je součástí Canimex Group, společnosti s
tradicí od roku 1969.

