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CÉGÜNKRŐL
Történetünk röviden.....
1995-től amikor csak tehettük sokat utaztunk külföldre, ahol elcsodálkozva láttuk, milyen igényes a
fejlettebb országok környezete, az akkori magyar helyzethez képest. Ekkor született meg az
elhatározás, melynek következtében 1999. június 23-án megalapítottuk első családi vállalkozásunkat.
Euro-Kom 2000 Kft. néven, amelynek fő profilját prémium német alapanyagok felhasználásával készült
nyílászárók, ajtók, ablakok, télikertek, külső és belső árnyékolók gyártása és forgalmazása töltötte ki.
Nagy büszkeséggel tölt el, hogy közel 5 év gyártói és forgalmazói tevékenység után sikerült kivívnunk,
mind lakossági ügyfeleink, mind közületi partnereink és a szakma osztatlan elismerését. Gyártói
tapasztalatainkkal felvértezve 2006-ban nemzetközi piacra léptünk, Szlovákia és Románia
piacain magyarországi sikereinket felülmúló eredményeket értünk el. Több 10000 valós, elégedett
ügyfél 20 év alatt. Azóta is tesszük a dolgunkat ebben a piaci szegmensben.
20 éve. Töretlenül. 20 éve ugyanazon a néven.
Mindig hittük és hisszük ma is, hogy prémium magyar termékek gyártásával, tisztességes piaci
magatartással, versenyképes árakkal a magyar piacon igen is sikert lehet elérni. Mindeközben magyar
munkahelyeket teremtve, magyar családoknak tisztes megélhetés biztosítása mellett végezni
tevékenységünket. Rendkívüli büszkeséggel tölt el, hogy induló csapatunkból, kollégáink 80 %-a 20 év
közösen eltöltött és munkával teli év múltán, jelenleg is az Euro-Kom 2000 Kft. nagyra becsült tagja!

KÜLDETÉSÜNK
Az évek során sem változott az az álmunk, hogy Magyarországon a családiházak udvarai, a közterületek
és a lakóövezetek burkolatainak minősége a nyugati országok színvonalát elérje. Időközben azonban
rájöttünk, hogy ennek megvalósításához nem elég csupán egy forgalmazónak lenni a sok közül,
piacvezetővé kell válnunk! Hittük, hogy nem érhetjük el a célunk másként csak úgy, hogy ha a gyártásra
helyezük a hangsúlyt.
2002. január 2.-án megalapítottuk második családi vállalkozásunkat Well Deck Kft. néven
Hittük, az alapításkor, hogy ez az ország is érdemes egy számos, egyedi innovációt magában hordozó,
gondozásmentes és időtálló prémium, kültéri WPC burkolatra. Amelyre büszkén mondhatjuk, hogy ez
bizony magyar, itt készül és 100%-ban magyar kéz munkája. Az első 10 évben buktatóból jócskán több
volt, mint sikerből. Nyilván az idő szépít rajtuk, ám nem adtuk fel kutattunk, fejlesztettünk, vizsgáltunk
és teszteltünk 10 éven keresztül.
Büszkén jelenthetem, 10 év fejlesztő munkával és gyártói tapasztalattal magunk mögött, beteljesedett
álmunk. Magyarországon a Well Deck Kft egyedüli gyártóként van jelen a WPC burkolatok piacán.
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Egy olyan kimagasló minőségű prémium termékkel, amely számos egyedi, innovatív megoldás révén
valódi gondtalanságot kínál a WPC burkolatok “keszekusza” piacán. Egyetlen magyar termékként,
kiemelkedő alternatívája a piac, szinte csak kínai és kelet-ázsiai gyártásból származó, bizonytalan
összetételű, garanciális feltételeit tekintve, érvényesíthetetlen WPC burolataiknak, melyek minősége
sajnos másfél év után erőteljes hanyatlásnak indul.
A Well Deck termékek fejlesztéskor külön hangsúlyt fektettünk a közép-európai éghajlatok okozta
változó környezeti hatásokra. WPC (wood-plastic-copmozit) termékeink európai keményfa
tartalommal rendelkeznek, dió, éger, tölgy, bükk és akác, melyek a bambusz (ami igazából nem fa,
hanem egy fűféle és természetéből adódóan a víz tárolására kimagasló tulajdonságokkal bír!) tartalmú
burkolatokkal szemben európai éghajlati körülményekre fejlődtek, mely tulajdonságukat termékeink
garantált időtállóságában mutatják meg! Az önfeledt, gondtalanság élményét nyújtva ezzel
tulajdonosainak.
Sajnálatos módon ma Magyarországon nem létezik átfogó oktatási rendszer a WPC szakmában. Sok
éves kutatómunka eredményeként, Magyarország legelismertebb WPC szakemberének Kromek
Péternek segítségével sikerült a világ minden tájáról összegyűjtenünk a szakmával kapcsolatos
információkat. Mindezt nem csupán kedvtelésből tettük, szeretnénk ezt a tudást a szakma
életrehívásához felhasználni. Így jön létre hamarosan 2020 év közepén a „WPC burkolatok tervezése,
kivitelezése” című szakkönyv.
A jövőben nem csupán a könyv megírásával, de egy sajátos oktatási rendszer kialakításával is hozzá
fogunk járulni a magyar WPC kultúra és a WPC szakma fejlődéséhez.
2020-ban megkezdtük közel 800 nm-es WD SHOW ROOM & GARDEN kivitelezési munkálatait,
melyben kilenc termékkategóriában mutatjuk be a Well Deck egyedülálló Prémium magyar termékeit.
Koncepciónk arra épül, hogy legyen a pihenés valóban gondtalan és örömteli.
Termékeink között megtalálhatók gondozásmentes terasz és falburkolatok, WPC és acél, valamint
rozsdamentes kerítés rendszerek, pergola rendszerek, árnyékolók, üvegfalak, bioklimatikus fedések,
medence térburkolatok, egyedülálló, nyitott és zárt állapotban is egyaránt terhelhető alacsony
medencefedések, az otthoni spa élmény, szaunák és masszázs medencék, kiegészítők, valóban időtáló
design kerti bútorok. Mindez teljesen egyénre szabható formában az Ön egyedi igényei és elképzelései
szerint.
Jelenleg 3000 nm-es gyártó csarnokban, 3 db robotizált, kompozit gyártósoron végezzük WPC
termékek gyártását, magyar alapanyagból, magyar kéz munkájának eredményeképp. Közel 2000 nmes raktárkapacitással és 10 féle WPC termékünk színenkénti 3000 nm-i, összesen 30000
négyzetméternyi állandó készlettel.
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Termék ismertető
Nagyon sok ingatlantulajdonos a kora tavaszi kellemes időt használja ki ahhoz, hogy teraszt építhessen,
így a nyári időszakban már élvezheti az előnyeit. A kivitelezés során mindig hatalmas dilemmát okoz
az, hogy milyen teraszburkolat kerüljön felhasználásra. Az emberek többsége a fát részesíti előnyben,
azonban az nagyon kényes, ráadásul gondos karbantartást is igényel.
Ha Ön sem tudja még, hogy milyen burkolatot használjon fel a teraszépítéshez, ismerkedjen meg a
WELL DECK PRÉMIUM WPC TERASZBURKOLAT RENDSZEREKKEL!
A WPC teraszburkolat egyik legnagyobb előnye, hogy nem vetemedik, nem hajlik, hosszú éveken
keresztül képes megőrizni hibátlan szerkezeti állapotát és esztétikumát. Ellenáll a különböző időjárási
tényezőknek: sem az erős napsugárzás, sem a fagy nem károsítja. A WPC teraszburkolat nem igényel
különösebb karbantartást, egyszerűen tisztítható szinte bármilyen tisztítószer alkalmazásával.
Ha Ön a tartós megoldásokat részesíti előnyben, a WELL DECK PRÉMIUM WPC TERASZBURKOLAT
RENDSZEREKKEL garantáltan elégedett lesz!
Részletek
Innovatív teraszburkolat, ami egyszerre környezetbarát és sokoldalú is?
Igen! Mi elhozzuk Önnek a burkolatok új generációját!
WELL DECK AZ ELSŐ MAGYAR INNOVATÍV TERASZBURKOLAT

Mit érdemes tudni a WD WPC burkolatokról?
Küllemükben igényes, esztétikus, fa utánzatú, változatos színekben kapható burkolatokról van szó.
Nem csak a megjelenésük megkapó, de a tulajdonságaikban sem kell csalódnia azoknak, akik ezt a
teraszburkolatot választják.
A WELL-DECK WPC teraszburkolat innovatív célokat szem előtt tartva készült, ami különbözik a többi
gyártó teraszburkolataitól. Az előállításánál az egyik legfontosabb szempont a környezettudatosság
volt.
Termékeink minőségére nagy hangsúlyt fektetünk. A fejlett technológiával rendelkező
gyártósorunknak köszönhetően elsőosztályú termékeket gyártunk, melyek szinte karbantartás nélkül
is hosszú évekig megőrzik küllemüket és jó tulajdonságaikat. Termékeink hosszú élettartamát sokéves
ipari tesztek bizonyítják, épp ezért nem félünk 20 év garanciát adni termékeinkre.
Burkolat rendszerünk különösen hatékonyan egyesíti a polimer és a fa pozitív tulajdonságait. Ezáltal a
profil tapintásra, megjelenésre is természetes hatást kelt, sőt még fa illata is van. A profil felületek
megmunkálása által egy olyan érdesített felület jön létre, amely a terméknek természetes külső
megjelenést biztosít.
Teraszburkolataink prémium minőséget képviselnek, ugyanis fontosnak tartjuk, hogy csakis olyan
termékeket biztosítsunk a vásárlóknak, amelyek hozzájárulnak a rendezett környezet kialakításához.
Teraszburkolataink különböző küllemben beszerezhetőek és a modern kor elvárásainak megfelelőek,
így, ha termékeink mellett dönt, biztos lehet abban, hogy egyhamar nem kell ismét felújításba fognia.
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Strapabíró, időjárásálló, köszönhetően a gondosan megtervezett, fa és műanyag kompozit
összetételének. Nem kopik, nem fakul, jól tartja a méretét és a formáját, minimális a vetemedésre való
hajlama. Természetes faőrlemény tartalommal rendelkezik, a gyártása pedig környezetbarát folyamat
eredménye. Csupán kevés karbantartásért és időráfordításért cserébe hosszú élettartamú, szép
teraszburkolatot kap, ha a WD WPC burkolatot választja. Telepítése egyszerű és gyors, az élmény
tökéletes!
A WPC burkolat sokoldalú felhasználhatóságáról röviden
A WPC burkolat rengeteg pozitív tulajdonsággal rendelkezik, amik alkalmassá teszik arra, hogy
sokoldalúan felhasználható legyen. Elsősorban kültérre tervezett, de akár beltéren is kihasználhatóak
az előnyei. Mesterséges, mégis környezetbarát, könnyű, mégis ellenálló, sokféle színben és
mintázatban elérhető, dekoratív burkolat. A WPC burkolatból teraszburkolatot készítenek, de ugyanígy
lehet belőle medencefedés, kerítés, pergola, járda, kerti bútor. Felasználhatóságának csak a képzelet
szab határt. A természetes burkolatokkal ellentétben tökéletesen záródó szerkezetet lehet belőle
létrehozni, nem gond többé a hézagkitöltés és az ebből adódó kellemetlenségek.
Szeretné hangulatossá és különlegessé tenni a teraszt? Válassza a WPC teraszburkolatot!
Akiknek az ingatlanjához hozzátartozik terasz is, igazán szerencsésnek mondhatják magukat, hiszen jó
időben tökéletes körülményeket biztosíthatnak egy baráti összejövetelhez, pihenéshez vagy bármilyen
más szabadidős tevékenységhez. A terasz értékét lehet tovább fokozni, mégpedig, ha a tulajdonosok
kiemelt figyelmet fordítanak az esztétikai tényezőkre is. Ha Önnek is fontos a látvány, válassza a WELL
DECK PRÉMIUM WPC TERASZBURKOLAT RENDSZEREKET!
WELL DECK INNOVÁCIÓ!
Pozitív és negatív fúgatakarás
Egy olyan innováció, ami egy szempillantás alatt megoldja az eddigi összes létező problémát, és
helyettesíti a köztes drága megoldásokat.
Nincs szükség többé hézagkitöltő csőre, és egyéb fél megoldásokra, amik eddig nem a megfelelő
megoldást adták. Egy szempillantás alatt, többlet költség nélkül, megoldódik az eddigi rengeteg
kellemetlenség, amit a behulló élelmiszerek és tárgyak okoznak az egyéb rendszereknél.
A lefektetett padlók úgy illeszkednek egymásba, hogy azok nem érintik egymást, de a tökéletes
összhangot és harmóniát megteremtik, amit a fugatakarás biztosít.
Felület
A padlóprofil két oldala, különböző bordázatot kapott.
A felület csúszásmentességének növelése érdekében egy speciális felület kezelési eljárással
érdesítettük a járófelületet. Ezáltal egy rendkívül időtálló, biztonságos tapadási felületet kapunk.
Kémiai tulajdonságok
Az általunk gyártott termékek nem tartalmaznak nehézfémeket, vagy más környezetre, élőlényekre
veszélyes anyagokat, vegyianyag kipárolgásuk nincs. Nagyfokú ellenállóképességgel rendelkeznek, a
külső környezeti hatásokkal szemben.
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A tartósságot, karcállóságot nagyban befolyásolja, hogy milyen fa, illetve milyen műanyag keverékből
készül a végtermék. Termékünk gyártási receptúrájában nem használunk kínai vagy kelet-ázsiai bamusz
rostot, elsősorban azért mert a bambusz nem fa vagy faféle, hanem magas és rendkívül erőteljes
növekedésű fű, amelynek egyik rendkívüli tulajdonsága víztároló és nedvességfelvevő képessége,
illetve a gyártási folyamat során a bambusz az az anyag, amely a leggyengébb kötést hozza létre a
polimer-növényi rost tekintetében.
A WELL DECK teraszburkolatok saját egyedi receptúra alapján készülnek. A bennük felhasznált fa
közép-európai keményfa, úgy mint dió, kőris, bükk, tölgy és akác. Ezen kemény fák közép-európai
éghajlati körülmények között fejlődtek és ezen pozitív tulajdonságukat megmutatják a végtermékben
is. A termékünkben felhasznált farészek a legkissebb szemcseméretűek a piacon fellelhető kompozit
termékek között.
Tisztítás
A termék könnyed tisztítása érdekében egy innovatív fúgatakarással küszöböljük ki a behulló
szennyeződés okozta sok kellemetlenséget.
Stabilitás
A stabilitást egy speciális statikai kamrarendszer kialakításával emeltük professzionális szintre.
Rendelhető színek, formák, profilok, típusok
WELL DECK Milano és Madrid teraszburkolat rendszerünk 4 féle rendszermagassággal, 70 mm, 60mm,
62mm, 52mm érhető el.
Burkolatrendszerünk felületi megjelenésében 4 féle felületkezelési alternatívát kínálunk, melynek
köszönhetően minden építészeti stílusba könnyedén és esztétikusan illeszthető.

Gyártáshoz használt színezőanyagok UV- állóak. A színkarakterek ezért szélsőséges időjárási viszonyok
esetén is megmaradnak.

WELL DECK TERASZBURKOLAT RENDSZER SZÍNVÁLASZTÉK
Burkolatrendszerünk 14 féle nagyszerű, a mai építési stílusirányzatoknak megfelelő tartós és időtálló
színben készül, így könnyedén és esztétikusan illeszthető bármely környezetbe, legyen az klasszikus,
mediterrán vagy minimál stílusjegyeket egyaránt magánviselő.
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WELLDECK MILANO TERASZBURKOLAT RENDSZER SZÍNVÁLASZTÉK
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WD Barcelona Kerítésrendszer
Termék ismertető
Nagyon sok ingatlantulajdonos a kora tavaszi kellemes időt használja ki ahhoz, hogy kerítést építtessen.
A kivitelezés során mindig hatalmas dilemmát okoz az, hogy milyen anyag kerüljön felhasználásra. Az
emberek többsége a fát részesíti előnyben, azonban az nagyon kényes, ráadásul gondos karbantartást
is igényel.
Ha Ön sem tudja még, hogy milyen anyagot használjon fel kerítésének építéséhez, ismerkedjen meg a
WELL DECK BARCELONA ÉS MILANO GONDOZÁSMENTES KERÍTÉS RENDSZEREKKEL!
A WPC kerítés egyik legnagyobb előnye, hogy nem vetemedik, nem hajlik, hosszú éveken át képes
megőrizni hibátlan szerkezeti állapotát és esztétikumát. Ellenáll a legkülönbözőbb időjárási
tényezőknek: sem az erős napsugárzás, sem a fagy nem károsítja. A WPC kerítés nem igényel
különösebb karbantartást, egyszerűen tisztítható szinte bármilyen tisztítószer alkalmazásával.
Ha Ön a tartós megoldásokat részesíti előnyben, a WELL DECK BARCELONA ÉS MILANO
KERÍTÉSRENDSZERREL garantáltan elégedett lesz!
Részletek
Mi elhozzuk Önnek a gondozásmentes kerítések új generációját!
WELL DECK! AZ ELSŐ MAGYAR INNOVATÍV KERÍTÉSRENDSZER!
Mit érdemes tudni a WELL DECK BARCELONA ÉS MILANO KERÍTÉSRENDSZERRŐL?
Küllemében igényes, esztétikus, fa utánzatú, változatos színekben kapható kerítés profilokról van szó.
Nem csak a megjelenésük megkapó, de a tulajdonságaikban sem kell csalódnia azoknak, akik ezt a
kerítés profilt választják.
WELL DECK BARCELONA ÉS MILANO KERÍTÉS RENDSZER innovatív célokat szem előtt tartva készült,
ami különbözik a többi gyártó termékeitől.
Az előállításánál az egyik legfontosabb szempont, a környezettudatosság volt.
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Termékeink minőségére nagy hangsúlyt fektetünk. A fejlett technológiával rendelkező
gyártósorunknak köszönhetően elsőosztályú termékeket gyártunk! Amelyek szinte karbantartás nélkül
is hosszú évekig megőrzik küllemüket és jó tulajdonságaikat. Termékeink hosszú élettartamát sokéves
ipari tesztek bizonyítják. Ezért nem félünk 10 év garanciát adni termékeinkre.
Kerítésrendszerünk különösen hatékonyan egyesíti a polimer és a fa pozitív tulajdonságait. Ezáltal a
profil tapintásra, megjelenésre is természetes hatást kelt! Sőt még fa illata is van!
Kerítés rendszereink prémium minőséget képviselnek, ugyanis fontosnak tartjuk, hogy csakis olyan
termékeket biztosítsunk a vásárlóknak, amelyek hozzájárulnak a rendezett környezet kialakításához.
Kerítésprofiljaink különböző küllemben beszerezhetőek és a modern kor elvárásainak megfelelőek így,
ha termékeink mellett dönt, biztos lehet abban, hogy egyhamar nem kell ismét felújításba fognia.
Strapabíró, időjárásálló! Köszönhetően a gondosan megtervezett, fa és műanyag kompozit
összetételének. Nem kopik, nem fakul, jól tartja a méretét és a formáját, minimális a vetemedésre való
hajlama. Természetes faőrlemény tartalommal rendelkezik, a gyártása pedig környezetbarát folyamat
eredménye. Csupán kevés karbantartásért és időráfordításért cserébe hosszú élettartamú, szép
kerítést kap, ha a WD BARCELONA ÉS MILANO kerítésrendszereket választja.
Telepítése egyszerű és gyors, az élmény tökéletes!
Szeretné hangulatossá és különlegessé tenni otthona határait?
Válassza a WELL DECK BARCELONA ÉS WELL DECK MILANO KERÍTÉSRENDSZEREKET!
A kerítés értékét lehet tovább fokozni! Mégpedig, ha a tulajdonosok kiemelt figyelmet fordítanak az
esztétikai tényezőkre is. Ha Önnek is fontos a látvány, válassza a WELL DECK BARCELONA és WELL DECK
MILANO KERÍTÉSRENDSZEREKET!
A WELL DECK BARCELONA ÉS MILANO KERÍTÉS RENDSZER TELJESEN GONDOZÁSMENTES!
Ne pazarolja a legszebb napokat kerítésfestésre! A WELL DECK kerítést nem kell csiszolnia, újra
festenie, karban tartania, sőt a beépítésre sem lesz gondja:
Mi megtervezzük, legyártjuk, és akár 1 nap alatt felszereljük Önnek új WELL DECK WPC kerítését.
Csak dőljön hátra, és élvezze új kerítése szépségét!
TERVEZZE MEG! EGYSZERŰEN, KÖNNYEN, ÉRTHETŐEN!
FELHASZNÁLHATÓSÁG
A WELL DECK KERÍTÉS RENDSZEREK FELHASZNÁLHATÓK ÚJ KERÍTÉSEK ÉPÍTÉSÉHEZ, MEGLÉVŐ
KERÍTÉSEK FELÚJÍTÁSÁHOZ. EGYSZERŰ ÉS LÉTHATATLAN RÖGZITÉS RENDSZERÉNEK KÖSZÖNHETŐEN,
FELSZERELHETŐK MEGLÉVŐ FÉM VAGY BETON KŐOSZLOPOKHOZ, ÖNTÖTT KERÍTÉSKÖVEKHEZ
EGYARÁNT!
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A WELL DECK NEM CSAK KERÍTÉS PROFILOKAT KÍNÁL SAJÁT GYÁRTÁSÁBÓL!
NÁLUNK A KERÍTÉS TELJES FÉM VÁZSZERKEZETÉNEK MINDEN ELEMÉT MEGTALÁLJA!
KÍNÁLATUNKBAN MEGTALÁLHATÓK KERÍTÉS OSZLOPOK, SZEMÉLYKAPUK, KÉT SZÁRNYÚ KAPUK, TOLÓ
KAPUK, KERÍTÉS MEZŐK.

FÉM TERMÉKEINK ANYAGÁBAN IS A SZEMÉLYRE SZABHATÓSÁG LEBEGETT SZEMÜNK ELŐTT:
SZERKEZETI ELEMEINK ELÉRHETŐEK
- Acél, porfestett
- Acél, horganyzott porfestett
- Szálcsiszolt rozsdamentes acél
- Porfestett alumínium
Kivitelben.
Vázszerkezeti elemeinket 12 féle RAL színben festjük, az alábbi színek összeállítása során arra
törekedtünk, hogy az épp aktuális építészeti stílusirányzatok, vagy klasszikusabb és mediterrán vagy
akár hagyományos építészeti látványokba is könnyedén illeszthető legyen a termék.

A WELL DECK BARCELONA ÉS MILANO KERÍTÉSRENDSZEREK INNOVÁCIÓI:
Pozitív és negatív fugatakarás a teljes belátásmentesség biztosításához Milano kerítés rendszer
esetében.
Egy olyan innováció, ami egy szempillantás alatt megoldja az eddigi összes létező problémát.
A Barcelona kerítésrendszer esetében a beépített kerítés profilok úgy illeszkednek egymásba, hogy
azok nem érintik egymást, de megteremtik a tökéletes összhangot és harmóniát!
Vertikális és horizontális irányban egyaránt felhasználható profilok.
Minden környezetbe harmonikusan integrálható.
Teljesen gondozásmentes szerkezeti fém elemek és wpc profilok.
Nagyfokú ellenállóképességgel rendelkeznek a külső környezeti hatásokkal szemben.
A kerítésprofil két oldala, különböző bordázatot kapott. Ezáltal bármelyik oldala használható
frontfelületként!
A felület kezelésnél köszönhetően fával teljesen azonos megjelenés.
Tartósságot, karcállóságot nagyban befolyásolja, hogy milyen fa, illetve milyen műanyag keverékből
készül a végtermék. Termékünk gyártási receptúrájában nem használunk kínai vagy kelet-ázsiai
bambusz rostot, elsősorban azért, mert a bambusz nem fa vagy faféle, hanem magas és rendkívül
erőteljes növekedésű fű, amelynek egyik rendkívüli tulajdonsága víztároló és nedvességfelvevő
képessége, illetve a gyártási folyamat során a bambusz az az anyag, amely leggyengébb kötést hozza
létre a polimer-növényi rost tekintetében. A WELL DECK kerítésprofilok saját egyedi receptúra alapján
készülnek! A bennük felhasznált fa közép-európai keményfa, úgy, mint dió, kőris, bükk, tölgy és akác.
Ezen kemény fák közép-európai éghajlati körülmények között fejlődtek és ezen pozitív tulajdonságukat
megmutatják a végtermékben is. Termékünkben felhasznált farészek a legkisebb szemcseméretűek a
piacon fellelhető kompozit termékek között.
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POOL COVER MEDENCEFEDÉS
A Well Deck saját fejlesztésű innovatív, alacsony, nyitott és zárt állapotában is terhelhető és járható
egyedi méretű medencefedéseket kínál WD POOL COVER néven.
Termékünk fejlesztésekor az volt a víziónk, hogy létrehoztunk egy olyan egyedi alacsony fedést, amely
méltó alternatívája lehet a piac "csak" fedő funkcióval rendelkező a medence síkjából durván kilépő
megoldásainak. Minden WD POOL COVER fedésrendszerünk kialakítása más és más elsősorban a
medence és terület adottságai miatt. Fedés rendszerünk nem sínen vagy görgőkön mozog hanem egy
egyedi fejlesztésű rendszernek köszönhetően lebeg, úszik a medence felett és mellett. Fedéseink
mindegyike saját gyártású magyar WPC burkolattal ellátott. A felhasznált burkolat rendszer
innovációjának köszönhetően nincs bejutó szennyeződés. Fűtött medence kapcsán minimális a
hőveszteség. Rendszerünk teljesen zárt, nincs bejutó fény, ezáltal nincs bosszantó algásodás. Így
nagymértékben csökkenhet a medence fenntartási költsége is. Fedésünk nyitott és zárt állapotában is
használható, terhelhető. Egyfajta teraszként funkcionál. Medence Fedéseink mindegyike teljesen
gondozásmentes!
A WD POOL COVER fedésrendszer fém zártszelvényekből kerül kialakításra, “I” tartógerendás feszített
merevítéssel, 300 mm x 300 mm osztással, tűzi horganyzott rozsdamentes kivitelben. A fémelemek
pontos dimenziója a kívánt méretű fedés kialakításakor kerül meghatározásra. A WD POOL COVER
fedésrendszer mozgatását fogasléces, motoros meghajtású mechanika végzi. A motor 230 V
áramfelvételt igényel. Az áram csatlakozási pont a helyszíni felmérés során kerül meghatározásra,
lehetőségekhez mérten egy, az erre célra létesített fogadószekrényben. Az áram csatlakozási pont
kialakítása a megrendelő feladata. A WD POOL COVER fedésrendszer mozgási sebessége: 0,25-0,3 m/s.
A motor, esetleg motorok pontos típusa szintén a kívánt méretű medencefedés kialakításakor kerül
meghatározásra.
A WD POOL COVER fedést infra érzékelők biztosítják, melyek megakadályozzák, hogy valaki a nyílózáródó fedésnek ütközzön vagy alatta rekedjen. A WD POOL COVER fedésrendszer telepítése előtt
szükséges alapozási, betonozási terve, specifikációi a megrendelés véglegesítése után a
megrendelőnek átadásra kerülnek

