
we designed a completely new class of pool covers 





Chceme být spoluarchitekty  
vašeho životního prostoru.



Chytré zastřešení POPP CONTROL

Naše chytré zastřešení si rozumí s chytrým 
telefonem. Díky aplikaci popp control ovládáte 
všechno pouhým dotykem. Otevřete zastřešení 
nebo jej naopak pohodlně zatáhněte nad bazén 
a uzamkněte před dětmi. Zobrazte si teplotu 
pod zastřešením, stav baterie nebo třeba 
dobu jízdy.

FUNKČNOST A KRÁSA JSOU SAMOZŘEJMOSTÍ. 
MÁME PRO VÁS ZASTŘEŠENÍ, KTERÉ JE NAVÍC CHYTRÉ. 



SOLAR PANEL

CONTROL UNIT

DRIVE UNIT 

BATTERY

POHON INTEGROVANÝ V KONSTRUKCI

Veškeré komponenty našeho unikátního pohonu 
jsou integrovány v profilech konstrukce, čímž nenarušují 
vzhled a nevyžadují dodatečný prostor kolem zastřešení. 

Plynulou jízdu zajišťují dva motory napájené z baterie. 
O nabíjení se stará solární panel a celý systém je tak 
nezávislý na elektrické síti a je bezpečný. Řídící jednotka 
zajišťuje řízení nabíjení, výkon motorů, informuje 
o jednotlivých stavech a funkcích. Komunikuje 
s okolím pomocí Bluetooth. 

Zastřešení můžete ovládat tlačítkem na konstrukci 
nebo mobilním telefonem.



Odvětrání bazénu je se systémem smart open 
velmi snadné. Uchopte madlo předního čela 
vašeho zastřešení a ve třech krocích otevřete 
lehkým pohybem celou čelní část.   

SMART OPEN

Odhoďte své představy, že každé zastřešení 
vyžaduje koleje, které překážejí a zadržují nečistotu 
v okolí bazénu. Naše zastřešení takové koleje 
nepotřebuje.

BEZKOLEJOVÝ POSUN

Umožňuje úplné otevření celé čelní části vašeho 
zastřešení. Můžete pak následně velmi snadno 
odtáhnout celou konstrukci bez nutnosti 
manipulace s nábytkem. 

SLIDING DOOR

Nejen pro odvětrání interiéru vašeho bazénu slouží 
magnetická klapka. Její výhodou je, že svoji polohu 
otevřeno udržuje pomocí systému magnetických 
pantů a není proto třeba žádného mechanického 
zajištění.  

MAGNETICKÁ KLAPKA
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Panoramatický model, nejnižší typ z řady 
Prestige vám zachová výhled.
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Nízký model určený pro aktivní využití bazénu 
i za špatného počasí. Výška konstrukce umožňuje 
koupání i pod zataženým zastřešením. 
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Nejvyšší komfort mezi panoramatickými modely. 
Nabízí bezkolejový posuv, elektrický pohon, 
ovládání přes mobilní aplikaci, robustní profily, 
možnost celoskleněného provedení výplní.
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Propojení domu přímo se zahradou, velká 
variabilita zakrytí prostoru terasy, v kombinaci 
se skládacími dveřmi vytvoříte ze zimní zahrady 
otevřený prostor.
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Vysoký model pro komfortní pohyb kolem bazénu.
Odlehčená konstrukce nabízí snadné manuální
ovládání. 
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Robustnější varianta modelu p3 určená nejen pro 
velké bazény, ale i pro vytvoření velkého prostoru 
kolem bazénu. Pro komfortní manipualci nabízí 
možnost elektrického posuvu. Celoobvodové 
výplně z bezpečnostního skla vám navodí pocit 
maximální volnosti. 
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Prostor a soukromí. Nekompromisní.



Vytvořili jsme pro vás prostor.



l i n e  L I V ING
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Funkční, praktické,
pro život.



l i n e  L I V ING

Selekt
Model Selekt s kolejištěm pouze na jedné straně neomezuje pohyb

kolem bazénu, usnadňuje údržbu a nechává vyniknout vaši dlažbu. 
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Kreativ
promyšlené řešení – průhledné skleněné hrany  

pro nerušený výhled do okolí při koupání
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Elegant
s výraznějšími liniemi, výškou nenápadné, 

funkční, spolehlivé, elegantní 
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působí decentně, je ideálním řešením pro ty, kteří volí  

nenápadnost a zachování výhledu do okolí

Perfekt
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model Klasik se vyznačuje mimořádnou odolností vůči extrémním 

povětrnostním podmínkám, stává se proto ideálním řešením  

zejména v horských oblastech

Klasik
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Komfort
komfortní řešení – velkorysý prostor pro celou rodinu
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Exkluziv
atraktivní linie, působí vzdušně a prostorně v každém prostředí



www.popp-international.com


