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Do produkcji  AQUA TARAS  używamy najwyższej jakości materiałów o dużej trwałości i odporności na warunki atmosferyczne. 

Szkielet konstrukcji wykonany jest z wzmocnionych profili aluminiowych, zabezpieczonych przed korozją  procesem anodacji. 

Do wykończenia powierzchni platformy wykorzystana jest deska kompozytowa najwyższej klasy, opcjonalnie  modrzew syberyjski 

lub sztuczna trawa. Konstrukcja jest całoroczna i przenosi obciążenia 150 kg/m2. AQUA TARAS posiada  izolację termiczną  

wykonaną z poliwęglanu komorowego.  Skutecznie zapobiega utracie zgromadzonego ciepła w basenie, a w szczególności w nocy

lub chłodniejszych porach sezonowych.

Zalety zadaszenia basenowego AQUA TARAS

- och- ochrona przed zanieczyszczeniami – chroni przed zanieczyszczeniami, liśćmi drzew, piaskiem, kurzem, dzięki czemu zaoszczędzi

nam to sporo wysiłku i czasu związanego z codziennym czyszczeniem basenu

- 2 w 1 – z jednej strony pełni funkcję zadaszenia basenowego, a z drugiej strony jest jednocześnie tarasem, na którym możemy 

ustawić meble ogrodowe i wypoczywać, relaksować się na łonie natury, w zaciszu własnego ogrodu

- estetyka – wysoka jakość i staranność wykonania

-- minimalna wysokość – ze względu na jego formę i minimalną wysokość, nie zasłania ono nam widoku na ogród i otoczenie wokół 

basenu, a w zależności od rodzaju wykończenia (kompozyt, sztuczna trawa), takie zadaszenie wręcz „wtopi się” w otoczenie, tworząc

jedną spójną, harmonijną całość

- napęd elektryczny – zadaszenie basenowe posiada silnik elektryczny w standardzie, w związku z tym przesuwanie,  rozsuwanie

tarasu aby odkryć basen jest dziecinnie proste, a cały wysiłek jaki trzeba włożyć w tę  czynność to naciśnięcie guzika na pilocie.
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