
PRODUCTBLAD - HORIZONTALE KEERWAND

Horizontaal verplaatsbare keerwanden zijn ontworpen om zich over de lengterichting van een bassin te bewegen zodat verdeling 
van een bassin op vrijwel elke positie kan plaats vinden. Met behulp van een lucht blower worden de geïntegreerde luchtkamers vol 
geblazen waardoor de keerwand los komt van de zwembadbodem. Hierdoor heeft de keerwand minder waterweerstand en is de 
keerwand eenvoudig door het water en over het gehele bassin te verplaatsen. Om de keerwand eenvoudig te verplaatsen worden de 
geïntegreerde klapdeuren aan beide zijden geopend. Na opening ontstaat er een vrije ruimte van ca. 500 mm tussen de bassin wanden 
en keerwand. De keerwand is zowel handmatig met duwbeugels (door twee personen) als met behulp van twee elektrische boom mover 
buggy’s verplaatsbaar. Om de waterdoorstroming te waarborgen is de keerwand voorzien van perforatie.

Keerwanden van Variopool zijn geschikt voor professioneel gebruik en voldoen volledig aan de normen en eisen gesteld door de FINA. 
Conform de nieuwste Europese standaarden sluit de keerwand (wanneer in positie) volledig aan op de vaste zwembadbodem / bad 
wanden waardoor er geen kans bestaat dat zwemmers zich onder de keerwand kunnen begeven/ beknellen. Het professionele ontwerp 
van de keerwand heeft zich in de praktijk ruimschoots bewezen.

PRODUCT BESCHRIJVING

TECHNISCHE SPECIFICATIES

VOORZIENINGEN

PRODUCTBLAD - HORIZONTALE KEERWAND

Materiaal constructie RVS 316L frameconstructie (gebeitst en gepassifeerd)
Materiaal afwerking Polypropyleen platen 20 mm dik voorzien van geïntegreerde perforatie

Belasting Max. 200 kg/m²
Kleur polypropyleen Wit (RAL 9010)

Drijfvermogen Geïntegreerde luchtkamers en blower installatie
Besturing Handmatig m.b.v. duwbeugels / elektrische boom mover buggy’s
Breedte varianten Min. 500 mm – max. 2000 mm

De keerwand heeft een standaard basisuitvoering welke uitgerust kan worden met extra gemaksvoorzieningen:
 
Standaard • Afsluitbaar bedieningspaneel met drukknoppen incl. noodstopknop (type wand opbouw)

Standaard • Inspectieluiken aan de bovenzijde

Standaard • Ankerpunten voor bevestiging van wedstrijdlijnen   

Standaard • Grijpranden bovenkant aan beide zijden
Standaard • Wedstrijdbelijning standaard zwart RAL 9005 of blauw RAL 5013

Optioneel • Uitneembare hoogglans gepolijste roestvrijstalen balustrades
Optioneel • Aansluitingen / voorzieningen tijdsregistratie (bijv. Omega) 
Optioneel • Geïntegreerde fundaties voor startblokken
Optioneel • Geïntegreerde sta rand   
Optioneel • Set (2x) boom mover buggies incl. duwbeugels
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PRODUCTBLAD - HORIZONTALE KEERWAND

Hieronder staan enkele referenties waar Variopool een horizontaal beweegbare keerwand heeft geleverd en 
geïnstalleerd. Heeft u vragen over deze of andere referenties van Variopool, neem dan contact met ons op. 
U kunt ons iedere werkdag bereiken via +31 (0)226 333 000 of via info@variopool.nl. 
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